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Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Ob-11035/04
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, el. naslov: obcina.radovljica@radovljica.si, kontaktna oseba naročnika: Rado Pintar.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izgradnja centralne čistilne
naprave Radovljica, velikosti 17.320 PE.
4. Kraj dobave: Radovljica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Projekt
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica, kontaktna oseba Mojca Fornazarič, tel.
05/338-00-00.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Občina Radovljica
Št. 0309-5/4-04
Ob-11038/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, telefaks 01/30-77-424,
elektronski naslov: drago.perkic@zzzs.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: dobava inzulinskih črpalk in potrošnih materialov zavarovanim osebam.
4. Kraj dobave: prodajna mesta izbranega dobavitelja in naslovi zavarovanih oseb.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za medicinsko tehnične pripomočke,
Miklošičeva 24, Ljubljana, Drago Perkič,
univ. dipl. ek.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 110-1/04
Ob-11052/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 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: Celje – magistrala sever – rekonstrukcija Mariborske ceste v Celju:
rekonstrukcija in ureditev glavne ceste
G1-5/328 Celje–Šmarjeta od km 0+568 do
km 1+270 – IV. etapa. Gradbena dela zajemajo: rekonstrukcijo in ureditev glavne
ceste G1, odsek 5/328 Celje–Šmarjeta od
km 0+568 do km 1+270, izvedbo pločnikov in kolesarskih stez, prestavitev in
izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije
ter vodovoda, prestavitve TK vodov, EE
vodov, plinovoda, izvedbo javne razsvetljave in semaforizacije križišč ter izvedbo
pasivne protihrupne zaščite.
4. Kraj dobave: Celje – magistrala sever,
Celje – Šmarjeta.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del bo
predvidoma v mesecu juniju 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 1, Suzana Fras,
univ. dipl. gosp. inž., tel. 02/234-32-23.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: začetek gradbenih del na IV.
etapi Mariborske ceste v Celju od km 0+568
do km 1+270 je predviden v februarju 2005.
Za izvedbo del je izdelan PGD, PZI projekt za
glavno cesto G1/5, odsek 328 Celje–Šmarjeta od km 0+568 do km 1+270, IV. etapa, ki
ga je izdelal Projekt d.d. Nova gorica, št. proj.
5461, februar 2003 ter sprejet Zazidalni načrt
starega mestnega jedra, ki ga je izdelal Razvojni center Celje d.o.o. pod številko 9/83 in
je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 42/86.
Sredstva za izvedbo del bodo zagotovljena z
Investicijskim programom za izvedbo rekonstrukcije Mariborske ceste v Celju, IV. etapa
od km 0+568 do km 1+270. Investicija bo sofinancirana s strani Mestne občine Celje.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-11053/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
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: HC Razdrto-Vipava; Rebernice: dobava mehanizacije in opreme ZA
potrebe izpostave avtocestne vzdrževalne baze v Vipavi, ki obsega nasledjo
dobavo:
– hidravlično dvigalo na tovornem vozilu
– nakladalna roka – 1 kom,
– tovorno vozilo moči 280-320kW, pogon 4 x 4, 3-stopenjski hidravlični sistem
– 1 kom,
– demontažna platforma za predor, škar.
dvižna ploščad – 1 kom,
– demontažna cisterna prostornine 7m3
– 1 kom,
– univerzalno delovno vozilo moči nad
150 kW – 1 kom,
– lahko tovorno vozilo 3,5 t, dolga kabina, 90–100kW – 2 kom,
– polno grafična signalna tabla spremenljive vsebine za montažo na pregledno
vozilo – 1 kom,
– samohodni stroj za pometanje cest
– 1 kom,
– kombinirano vozilo (tipa Kangoo – za
nadzor del) do 80 kW in skupne mase do
1,9 t 4 x 4 – 1 kom,
– osebno vozilo od 60 kW do 80 kW,
skupne mase od 1500–1750 kg – 1 kom,
– kosilnica – mulčer za bankine (čelni
priključek vozilu) – 1 kom,
– mulčer – kosilnica za brežine del.
širina 12 m (montaža na zabojnik vozila)
– 1 kom,
– čelna rotacijska krtača za pometanje
– 1 kom,
– krtača za pranje predora – 1 kom,
– krtača za pranje odbojnih ograj in
smernikov – 1 kom,
– kompresor, el. agregat, set za razsvetljavo-mobilni – 1 kom,
– ročna rotacijska kosilnica – mulčer del.
širine 1,2 m – 1 kom,
– snežni plug – čelni, preklopni dolžine
ca. 5 m – 1 kom,
– snežni plug – čelni, dolžine ca. 3,8 m
– 1 kom,
– posipalo soli za montažo na vozila
– 6 m3 – 1 kom,
– posipalo soli za montažo na vozila
– 4 m3 – 1 kom,
– bazna postaja – 1 kom,
– mobilna postaja – 6 kom,
– fiksna postaja – 1 kom,
– ročna postaja – 3 kom,
– kompletna signalizacija za postavljanej
zapore (A, B in C) – 1 kom,
– zimska signalizacija – 1 kom.
4. Kraj dobave: HC Razdrto-Vipava;
Rebernice.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: je predvidena v maju
2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 3, Gorenjska,
Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, Robert Oblak, tel. 04/280-88-06, faks 04/280-88-09.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: oddaja del in podpis pogodbe
v juliju 2004. Rok za dobavo razpisane mehanizacije in opreme na lokaciji bodoče izpostave avtocestne vzdrževalne baze Vipava,
bo predvidoma od 2 do 4 mesece, odvisno
od vrste mehanizacije. V skladu s potrjenim
investicijskim programom se bo izvedba obravnavanih del financirala iz lastnih sredstev
DARS d.d. in kredita Republike Italije.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-11054/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 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: ureditev glavne ceste G1-10
v sklopu AC Blagovica–Šentjakob, ki obsega:
– lokacija 7: Spodnje Loke: ureditev glavne ceste G1-10, javna razsvetljava;
– lokacija 8: Zgornje Loke: ureditev glavne ceste G1-10, kamnita zložba;
– lokacija 11: Podmilj: ureditev glavne
ceste G1-10; TK vodi, javna razsvetljava;
– lokacija 12: Šentožbolt: ureditev glavne
ceste G1-10, odcep lokalne ceste Bršlenovica, ploščati prepust;
– lokacija 15: Lukovica IV: ureditev glavne ceste G1-10, TK vodi, priključna cesta
za Brdo;
– lokacija: Šentvid pri Lukovici: ureditev
glavne ceste G1-10, javna razsvetljava;
– lokacija 16: Trojane-gasilski dom: ureditev glavne ceste G1-10, lokalna priključna
cesta;.
4. Kraj dobave: Blagovica–Šentjakob.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma konec
aprila 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 2 Šentjakob-Blagovica, Aljoša Brus, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/723-53-23, faks 01/723-55-26.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba je predvidena v letu
2004 in 2005. Dela se bodo financirala iz
lastnih sredstev DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 64000-0005/02
Ob-11129/04
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.
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3. Vrsta gradenj, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: dozidava
in adaptacija stavbe Osnovne šole Frana
Metelka Škocjan.
4. Kraj gradnje: Škocjan.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 8. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občina
Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Martin
Strašek, tel. 07/384-63-04.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Občina Škocjan
Št. 221/2-2004
Ob-11130/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih:
1. endoproteze za kolke, kolena, gležnje, ramena in komolce,
2. osteosintetski material za operacijo
hrbtenic.
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, nabavni sektor,
Elizabeta Mazalin, univ. dipl. inž.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 3511-7/2004-2
Ob-11132/04
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: dobava in montaža nuklearne
in radiološke opreme ter linearnega pospeševalnika za Onkološki inštitut Ljubljana 1. faza (projekt št. 2711-94-0006), ki
obsega naslednje aparate s pripadajočo
opremo: 1 aparat za slikanje z magnetno
resonanco, 1 računalniški tomograf (16
rezinski), 1 digitalni mamograf, nadgradnjo
mamografa M IV, 2 delovni postaji in lokalni
PACS, 4 rentgenske aparate, 1 PACS, RIS,
CR (fosfor), 6 ultrazvočnih aparatov in 1 linearni pospeševalnik s stereotaktično opremo.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana – 1. faza izgradnje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 14. 5. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje RS, mag. Dušan Blaganje,
sekretar, vodja oddelka za investicije.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 4. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Št. 17123-02-403-47/2004
Ob-11135/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefano-

va 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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava informacijske
opreme.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 30. 4. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za finančne
zadeve in javna naročila, Služba za javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana.
Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-06-403-46/2004
Ob-11153/04
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
6 mesecih po sklenitvi pogodbe: izdelava in
dobava delov policijskih uniform.
4. Kraj dobave: kraj dobave so naročnikove lokacije po vsej državi.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 30. 4. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za finančne
zadeve in javna naročila, Služba za javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
22. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 404-01-65/2004
Ob-11240/04
1. Naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Mestna
občina Nova Gorica.
2. Naslov predstavnika naročnikov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v mesecu juliju: najem s postopnim odkupom
– leasing objekta Športna dvorana v
Novi Gorici (gradnja objekta z opremo na
parcelah št. 657/5, 657/8, 657/13, 657/20,
657/21, 1961, 1960, 657/10, 631/3, 657/22
in 1959 k.o. Nova Gorica, komunalni priključki vključno s plačilom priključnin in pristojbin, upravnim postopkom in tehnično dokumentacijo). Objekt bo moral izpolnjevati
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vse gospodarske, tehnične in funkcionalne
pogoje naročnika.
4. Kraj dobave: Nova Gorica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa 30. 4. 2004, sklenitev pogodbe v začetku
julija 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica, Silva Tišma, tel.
05/33-50-160, faks 05/30-28-487.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 9/1733/2004
Ob-11268/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje premoženja.
4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: september 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, splošni sektor.
7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 404-01-65/2004
Ob-11316/04
1. Naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Občina Lendava.
2. Naslov predstavnika naročnikov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v mesecu
juliju: najem s postopnim odkupom – leasing objekta Dvojezična srednja šola
Lendava s športno dvorano (gradnja objekta z opremo na parc. št. 4258/6 k.o Lendava, komunalnimi priključki od roba parcele
do objekta vključno s plačilom priključnin in
pristojbin, upravnim postopkom). Objekt bo
moral izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika.
4. Kraj dobave: Lendava.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa 30. 4. 2004, sklenitev pogodbe v začetku
julija 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Bojana Sovič, Srečko Škerget, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, e-mail: proplus@proplus.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-66/2004
Ob-11318/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
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3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v mesecu juliju: najem s postopnim odkupom
– leasing objekta Ekonomska gimnazija
v Kranju (gradnja objekta z opremo na parcelah št. 873/2, 893/1, 894, 855, 898, 1029
in 1033/1 vse k.o. Kranj s komunalnimi priključki od roba parcele do objekta vključno
s plačilom priključnin in pristojbin, upravnim
postopkom). Objekt bo moral izpolnjevati
vse gospodarske, tehnične in funkcionalne
pogoje naročnika.
4. Kraj dobave: Kranj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa 30. 4. 2004, sklenitev pogodbe v začetku
julija 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Domplan Kranj d.d., Bleiweisova 14, 4000
Kranj, Janez Fajfar, tel. 04/206-87-81, faks
04/ 206-87-01.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 35/04
Ob-10934/04
1. Naročnik: Javni zavod za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Sedejeva ulica 9,
5000 Nova Gorica, faks 05/333-11-63.
3. (a) Vrsta in količina blaga: najem
s postopnim odkupom – leasing: gasilsko vozilo s teleskopsko reševalno
ploščadjo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v
letu 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ksenija Kralj, tel.
05/30-23-249.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 12. uro
po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR:
01284-6030194867 pri UJP Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 13. uri, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni,
predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: natančnejša opredelitev meril v razpisni dokumentaciji;
a) ponudbena cena, b) tehnična primernost vozila, c) garancija, d) reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Št. 52
Ob-10936/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 100 kotalčnih zabojnikov za prevoz poštnih vreč in
paketov, 75 kotalčnih zabojnikov za prevoz poštnih vreč in paketov s horizontalnimi policami, 50 kotalčnih zabojnikov
za prevoz pismarnic, 15 kotalčnih zabojnikov za prevoz vrednostnih pošiljk,
47 transportnih vozičkov, 58 vozičkov
košara – enojna, 10 vozičkov košara
– štiriprekatna.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: Maribor, Ljubljana, Kranj
in Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošte Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
Zainteresiran ponudnik mora v zahtevku
za razpisno dokumentacijo navesti: predmet
(vrsta blaga) javnega naročila, svoj točen
naslov, davčno in matično številko, kontaktno osebo in dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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: 30 dni
po prevzemu.
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: v skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1
mora ponudnik izpolnjevati: da je vpisan v
sodni register za opravljanje dejavnosti predmeta javnega naročila, 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 proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno, da ima poravnane vse davke in
prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS, da ima za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je finančno sposoben izvesti naročilo: letni prihodki v letu 2003
morajo biti enaki ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, in ni imel blokiran račun v zadnjih 6 mesecih poslovanja več kot 5 dni, da
je tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
da je kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da ni dal zavajajoče podatke oziroma
dajal zavajajoče podatke, da bo naročena vozila dostavil v Maribor oziroma po dispoziciji
naročnika, da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
da je do roka za oddajo ponudbe dostavil
vzorec ponujenih transportnih sredstev, da
ponujena transportna sredstva ustrezajo
tehničnim zahtevam, da je ponudnik pravilno
in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti
iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 8. 2004, predvideni
datum odločitve 21. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 84%, garancijska doba 10% in dobavni
rok 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

2. Naslov naročnika: Notranjska cesta
44, 1380 Cerknica, tel. 01/709-79-10, faks
01/709-31-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko
vozilo za komunalne odpadke z nadgradnjo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi blago le v celoti.
4. Kraj dobave: JP Komunala Cerknica
d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. oktober
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Komunala
Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica – Primož Žalec ali Modic Dragica
– tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 12. uro do dneva predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z nakazilom na
TRR 03115–100076543 pri SKB banki d.d,
z navedbo predmeta in številke javnega
razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: JP Komunala Cerknica d.o.o.,
Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 do 10. uri, v sejni sobi JP Komunale Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ocenjene vrednosti, katera veljavnost je najmanj do 20. 6.
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: zahteve so sestavni del raspisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe do 20. 6. 2004, datum odločitve do
11. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnična
zmogljivost, cena, garancija, plačilni pogoji,
rok dobave in reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
JP Komunala Cerknica d.o.o.

Št. 01/04
Ob-10939/04
1. Naročnik: JP Komunala Cerknica
d.o.o.

Št. 02/04
Ob-10940/04
1. Naročnik: JP Komunala Cerknica
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Notranjska cesta
44, 1380 Cerknica, tel. 01/709-79-10, faks
01/709-31-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko
vozilo – samonakladalnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi blago le v celoti.
4. Kraj dobave: JP Komunala Cerknica
d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 10. september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Komunala
Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica – Primož Žalec ali Modic Dragica
– tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 12. uro do dneva predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z nakazilom na
TRR 03115–100076543 pri SKB banki d.d,
z navedbo predmeta in številke javnega
razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: JP Komunala Cerknica d.o.o.,
Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 do 12. uri, v sejni sobi JP Komunale Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ocenjene vrednosti, katera veljavnost je najmanj do 20. 6.
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: zahteve so sestavni del raspisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe do 20. 6. 2004, datum odločitve do
11. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnična
zmogljivost, cena, garancija, plačilni pogoji,
rok dobave in reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
JP Komunala Cerknica d.o.o.
Št. 1/2004
Ob-10941/04
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica
12, 4000 Kranj.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za lekarno Podlubnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Podlubnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodbe do maks. 75 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Gorenjske lekarne,
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, Barbara
Rems, pisno, po faksu 04/20-16-110.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
UJP št. 01252-6030274811.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 5. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gorenjske lekarne, Gosposvetska
ulica 12, 4000 Kranj, s pripisom »Ponudba
Podlubnik – Ne odpiraj«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2004 ob 12. uri, Gorenjske lekarne,
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
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: /
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 mora predložiti sledeča
dokazila: 1) Za gospodarske družbe (pravne
družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb); za samostojne
podjetnike posameznike (fizične osebe):
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS (dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb. 2) Potrdilo, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež. Potrdilo izda Okrožno
sodišče. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb. 3) Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska
evidenca. Potrdilo ne sme biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja pondub.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 60 dni
po odpiranju in odločitev do 4. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 45 točk, reference do 25 točk,
rok izvedbe do 20 točk, garancijski rok do
10 točk.

Št.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Gorenjske lekarne
Št. 207/04
Ob-10942/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup papirne konfekcije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddajajo po sklopih.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 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, 1000 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo od 30. 4. 2004
do 17. 6. 2004 do 10. ure.
(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 št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000
Ljubljana/2. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 2004 ob 12. uri; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje – predavalnica I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe 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 1-8 originale dokumentov ali notarsko overjene kopije dokumentov 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
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ali drugem organu: veljavni izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence;
2. ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in ni bil pravnomočno
obsojen zaradi takega kaznivega dejanja:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb);
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: izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb);
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: potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež (datum izstavitve
listine ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika: notarsko overjena izjava dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve
listine ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
7. da je ekonomsko – finančno sposoben: bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
finančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo;
8. da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do vključno 30 dni pred oddajo
ponudbe (velja le kolikor je skupna vrednost
ponudbe za vse sklope več kot 50 mio SIT):
mnenje pooblaščenega revizorja;
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 9-11;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
9a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
9b) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor
kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
materiala z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in SIST EN oziroma EN
standardi za material, ki je predmet tega
javnega naročila;
10. da zagotavlja sukcesivno dobavo
materiala, in sicer v roku treh dni od prejema
posamičnega naročila, skozi celotno obdobje veljavnosti pogodbe v skladišče naročnika Zaloška c. 7, Ljubljana: izjava, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo;
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11. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa, ki
ga bo izstavljal konec vsakega meseca za
dobave v preteklem mesecu: 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 veljavnosti ponudbe začne teči
z dnevom odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve v mesecu juliju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. končna
ponudbena vrednost za sklop 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.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, z dne 27. 2. 2004,
Ob-4741/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 208/04
Ob-10943/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup plastičnih vrečk.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddajajo po sklopih.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 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, 1000 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo od 30. 4. 2004
do 18. 6. 2004 do 10. ure.
(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 št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000
Ljubljana/2. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 2004 ob 12. uri; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje – predavalnica I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe 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): /
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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: ponudnik priloži v ponudbi za
dokazovanje pogojev od 1-7 originale dokumentov ali notarsko overjene kopije dokumentov 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: veljavni izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja: potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(datum izstavitve listine ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
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: izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb);
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: potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež (datum izstavitve
listine ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika: notarsko overjena izjava, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve
listine ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
7. da je ekonomsko – finančno sposoben: bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
finančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo;
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 9-11;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
9a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
9b) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor
kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost

materiala z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in SIST EN oziroma EN
standardi za material, ki je predmet tega
javnega naročila;
10. da zagotavlja sukcesivno dobavo
materiala, in sicer v roku treh dni od prejema
posamičnega naročila, skozi celotno obdobje veljavnosti pogodbe v skladišče naročnika Zaloška c. 7, Ljubljana: izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo;
11. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa, ki
ga bo izstavljal konec vsakega meseca za
dobave v preteklem mesecu: 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 veljavnosti ponudbe začne teči
z dnevom odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve v mesecu juliju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. končna
ponudbena vrednost za sklop 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.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 53/2004
Ob-11007/04
1. Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta
19, Ljubljana, tel. 01/234-20-00, faks
01/234-20-40, mail: gbl@gb.ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo za gašenje s prahom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.
4. Kraj dobave: Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava predvidoma januar 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Tehnična služba,
Primož Grom, tel. 01/234-20-20, e-mail: primoz@gb.ljubljana.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (znesek
vključuje DDV) na transakcijski račun pri
UJP št. 01261-6030194636, s pripisom
“razpisna dokumentacija”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 13.uri v Gasilski brigadi Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene vrednosti javnega naročila v razpisni dokumentaciji. Garancija
mora trajati.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti
še 60 dni po roku za odpiranje ponudb; odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo
sprejeta predvidoma do 8. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena ponudbe – 40 točk; tehnične lastnosti ponudbe – skupaj 33 točk: nadgradnja vozila – 20
točk (gasilni napravi za gašenje s prahom
– 9 točk, gasilna naprava za gašenje s CO2
– 4 točke, nadgradnja – 3 točke, monitor – 2
točki, elektrooprema – 2 točki), dimenzije in
teža vozila – 6 točk (dimenzije vozila – 4 točke, skupna teža vozila – 2 točki), podvozje
– 5 točk, oprema – 2 točki; komercialne lastnosti ponudbe – skupaj 27 točk: reference
ponudnika – 12 točk (število proizvedenih
gasilskih vozil za gašenje s prahom – 5 točk,
letno število proizvedenih vozil za leto 2003
– 4 točke, mednarodno priznani certifikati
ISO – 3 točke), poprodajne aktivnosti – 8
točk (garancijski rok – 5 točk, šolanje uporabnikov vozila – 3 točke), dobavni rok – 4
točke, plačilni pogoji – 3 točke. Podrobneje
so merila za ocenitev opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Gasilska brigada Ljubljana
Ob-11020/04
1. Naročnik: Osnovna šola Glazija Celje,
Oblakova 15, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Glazija Celje, Oblakova 15, 3000 Celje, tel. 03/425-13-00, e-naslov: o-glazija.ce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Glazija
Celje, Oblakova 15, 3000 Celje.

Št.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Glazija
Celje, Oblakova 15, 3000 Celje – v tajništvu
šole pri Miri Gorjup vsak delovni dan od 8.
do 10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri vodji kuhinje Mileni
Robnik na tel. 03/425-13-10, vodji prehrane
in pomočnici ravnateljice Alenki Grahovec
na tel. 03/425-13-04 in Miri Gorjup, tajnici
na tel. 03/425-13-00 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 2004
do 8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo v tajništvu šole pri Miri
Gorjup vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od
dneva objave javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030688779.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Glazija Celje, Oblakova 15, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
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5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
PRILOGO 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Glazija, Celje
Ob-11021/04
1. Naročnik: Osnovna šola Hudinja Celje, Mariborska cesta 125, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Hudinja Celje, Mariborska cesta 125, 3000 Celje,
tel. 03/428-55-10, e-naslov: joze.berk@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
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5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Hudinja
Celje, Mariborska cesta 125, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Hudinja
Celje, Mariborska cesta 125, 3000 Celje
– v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do
10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila
in informacije pri Andreji Škorjanc Gril na
tel. 03/428-55-24 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2004 do
7.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Hudinja Celje, Mariborska cesta 125, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 8.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
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met javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
OŠ Hudinja, Celje
Ob-11022/04
1. Naročnik: I. Osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: I. Osnovna šola
Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje, tel.
03/428-51-00, e-naslov: 1.os-celje@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: I. Osnovna šola Celje,
Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: I. Osnovna šola
Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje – v
tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in
informacije pri Nevenki Čater Jeušnik na
tel. 03/428-51-30 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2004 do
7. ure, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646293.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: I. Osnovna šola Celje, Vrunčeva
ulica 13, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 8.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
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podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
I. Osnovna šola Celje

Št.

Ob-11023/04
1. Naročnik: II. Osnovna šola Celje, Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: II. Osnovna šola
Celje, Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje, tel.
03/428-52-12, e-naslov: igor.topole@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi samo posameznega živila znotraj
sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: II. Osnovna šola Celje,
Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: II. Osnovna šola Celje,
Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje – v tajništvu šole pri Darji Pirnat vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, ponudniki dobe dodatna
pojasnila in informacije pri Biserki Zadravec
na tel. 03/428-52-18 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2004
do 8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo v tajništvu šole pri Darji
Pirnat vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od
dneva objave javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646487.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: II. Osnovna šola Celje, Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
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– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
II. Osnovna šola Celje
Ob-11024/04
1. Naročnik: III. Osnovna šola Celje,
Vodnikova ulica 4, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: III. Osnovna šola
Celje, Vodnikova ulica 4, 3000 Celje, tel.
03/425-14-00, e-naslov: o-iiios.ce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: III. Osnovna šola Celje,
Vodnikova ulica 4, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: III. Osnovna šola Celje,
Vodnikova ulica 4, 3000 Celje – v tajništvu
šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri Pavli Mihevc na tel. 03/425-14-17 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646196.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: III. Osnovna šola Celje, Vodnikova
ulica 4, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 11.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
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čila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno iz-

javo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
III. Osnovna šola Celje
Ob-11025/04
1. Naročnik: IV. Osnovna šola Celje,
Dečkova cesta 60, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: IV. Osnovna šola
Celje, Dečkova cesta 60, 3000 Celje, tel.
03/428-54-10, e-naslov: O4osce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: IV. Osnovna šola Celje,
Dečkova cesta 60, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: IV. Osnovna šola
Celje, Dečkova cesta 60, 3000 Celje – v
tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri vodji prehrane Albini Herman
na tel. 03/428-54-32 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646584.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004 do 8.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: IV. Osnovna šola Celje, Dečkova
cesta 60, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 13. uri v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov,
računi pa se izdajajo zbirno 1x mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
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9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
IV. Osnovna šola Celje
Ob-11026/04
1. Naročnik: Osnovna šola Lava Celje,
Pucova 7, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Lava Celje, Pucova 7, 3000 Celje, tel.
03/425-09-00, e-naslov: o-lava.ce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi samo posameznega živila znotraj
sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Lava Celje, Pucova 7, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Lava
Celje, Pucova 7, 3000 Celje – v tajništvu
šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri Dragici Kranjčan ali Kseniji Koštomaj
na tel. 03/425-09-25 vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delo-
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vni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646681.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Lava Celje, Pucova
7, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni

Stran

2648 /

Št.

44-47 / 30. 4. 2004

prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Lava, Celje
Ob-11027/04
1. Naročnik: Osnovna šola Ljubečna,
Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202
Ljubečna, tel. 03/780-61-10, e-naslov: martin.grosek@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ljubečna,
Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Ljubeč-
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na, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna –
v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri Zlatki Iršič na tel. 03/780-61-37
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646972.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2004 ob 11.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s po-

slovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Ljubečna
Ob-11028/04
1. Naročnik: Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna, tel.
03/577-80-63, e-naslov: marko.steger@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Dobrna,
Dobrna 1, 3204 Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Dobrna,
Dobrna 1, 3204 Dobrna – v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri
Jelki Kopitar na tel. 03/577-80-63 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01355-6030648743.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1,
3204 Dobrna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 14.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov,
računi pa se izdajajo zbirno 1x mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki
vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
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slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Dobrna
Ob-11029/04
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Frana Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, tel.
03/428-56-10, e-naslov: ivanka.maric1@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
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7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Frana
Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje – v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri Marti Bregar na tel. 03/428-56-17
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646390.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Frana Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 14.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
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evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
OŠ Frana Kranjca, Celje
Ob-11030/04
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Roša
Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Frana Roša Celje, Cesta na Dobrovo 114,
3000 Celje, tel. 03/425-06-00, e-naslov: projekt2.oscefr@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Dobrna,
Dobrna 1, 3204 Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola Frana Roša
Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje – v
tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri Maji Grenko na tel. 03/425-06-00
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 2004 do
7.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01211-6030646778.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Frana Roša Celje,
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2004 ob 8.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Frana Roša, Celje
Ob-11031/04
1. Naročnik: Osnovna šola Štore, Ulica
Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
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2. Naslov naročnika: Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, tel.
03/780-21-10, e-naslov: os.store@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola Štore, Ulica
Cvetke Jerin 5, 3220 Štore – v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, ponudniki
dobe dodatna pojasnila in informacije pri Barbari Telič na tel. 03/780-21-14 ali 03/780-21-10
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01327-6030683580.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke
Jerin 5, 3220 Štore.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 11.30 v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
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1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Štore
Ob-11032/04
1. Naročnik: Osnovna šola Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik, tel.
03/780-05-52, e-naslov: majda.rojc@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Vojnik,
Prušnikova 14, 3212 Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Vojnik,
Prušnikova 14, 3212 Vojnik – v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije
pri Poloni Bastič na tel. 03/780-05-59 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2004 do
8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave
javnega razpisa dalje do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01339-6030686775.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Vojnik, Prušnikova
14, 3212 Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 13. uri v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
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– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Osnovna šola Vojnik
Ob-11033/04
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje
in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna.
2. Naslov naročnika: Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10,
3204 Dobrna, tel. 03/780-10-00, e-naslov:
uprava-zuvd@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Zavod za usposabljanje
in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204
Dobrna – v tajništvu zavoda vsak delovni
dan od 8. do 10. ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in informacije pri Mateji Čerenak na tel. 03/780-10-00 vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 2004
do 8.30, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo v tajništvu zavoda vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave javnega razpisa dalje do dneva in ure,
predvidene za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01100-6030300107.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za usposabljanje in varstvo
Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2004 ob 13. uri v prostorih Združenih
osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov,
računi pa se izdajajo zbirno 1x mesečno.
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: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
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
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
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11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Zavod za usposabljanje in varstvo
Dobrna
Št. 55
Ob-11047/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor; tel. 02/449-20-00 in
telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorne
prikolice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: PE Maribor, Ptujska cesta 184, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, Sektor za investicije in nabavo – Darja Ferlinc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2004 ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od 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): 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: v skladu z 42. in 42.a člena
ZJN-1-UPB1 mora ponudnik izpolnjevati:
da je vpisan v sodni register za opravljanje
dejavnosti predmeta javnega naročila, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem

Št.

ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno, da ima
poravnane vse davke in prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi RS, da je finančno sposoben izvesti naročilo: ni imel blokiranega računa v 6
mesecih poslovanja več kot 5 dni, da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo, da je
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da ponujeno blago ustreza zahtevanim
tehničnim karakteristikam, da je ponudnik
pravilno in pravočasno izpolnil pogodbene
obveznosti iz pogodb v zadnjih treh letih, da
ni dal zavajajočih podatkov v tej točki.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 8. 2004, predviden datum odločitve
pa je 21. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
90 točk in garancijska doba 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 12110016/2004-0029
Ob-11048/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osem fotokopirnih strojev za potrebe Državnega
zbora Republike Slovenije: I. sklop: en
barvni fotokopirni stroj; II. sklop: sedem
digitalnih fotokopirnih strojev. Zahtevane
lastnosti fotokopirnih strojev so navedene v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljive so posamezne ponudbe za I. in II.
sklop ali oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ 45 dni
za I. in II. sklop od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije in
vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica
4, 1000 Ljubljana, dodatne informacije glede
zahtevanih tehničnih lastnosti: Iztok Potočnik (sklop I.-II.), tel. 478-97-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT (z DDV) na
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transakcijski račun št. 01100-6370121177,
sklic 28-12114-714199-2004, s plačilnim
nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 5. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 9. uri (prostori državnega
zbora).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po prejemu računa.
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: ponudniki morajo predložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega
odstavka in iz 2. točke četrtega odstavka 42.
člena zakona.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2004; predvideni datum odločitve
je do 21. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: posamezna merila se bodo vrednotila s točkovanjem za vsak sklop posebej po naslednjem:
1) cena; 2) življenska doba glavnega bobna
(drum) – število kopij.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pogoj: naročnik bo pred ocenjevanjem
izločil ponudbe ponudnikov v naslednjih primerih: I.: če ne izpolnjujejo tehničnih in drugih zahtev (priloga 5 iz razpisne dokumentacije); II.: če ne predložijo originalnega potrdila (certifikata) proizvajalca o življenski dobi
glavnega bobna (druma) – števila kopij.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 09-0527/2004
Ob-11061/04
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: kostanjevi
drogovi.
(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:
100,000.000 SIT/letno.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 20. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 20. 6. 2007.
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 14. 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
26. 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 31. 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 31. 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: rok plačila vsaj 45 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
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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 v zadnjih treh letih, 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: – za razpisano blago
na katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 45-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 zagotavlja konsignacijsko skladišče blaga za dobo treh let z mesečnimi
odjavami prevzetega blaga.

17. 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.
18. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
19. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
20. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
21. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
22. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.
23. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
24. 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.
25. 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.
26. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
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 95 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke;
– certifikat (ponudnika) 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: 23. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
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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: ključavnice za zaklepanje elektroenergetskih objektov in omaric.
(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: 50,000.000 SIT (za tri leta); (1. leto:
10,000.000 SIT; 2. leto: 20,000.000 SIT; 3.
leto: 20,000.000 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: 20. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 20. 6. 2007.
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 se
dobi 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 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
osebno ali po pošti, do 28. 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 14. uro, najkasneje do 2. 6. 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 2. 6. 2004 ob
9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
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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: 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).
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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
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. Predložiti 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 ponudnik izpolni,
parafira, žigosa in podpiše vse strani.
26. Nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
27. Izjava ponudnika, da bo ponujen tip
ključavnic dobavljal vsaj 20 let od datuma
podpisa pogodbe.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire
ponudnike, ki ne bodo predložili v svoji
ponudbeni dokumentaciji vseh zahtevanih
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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: 7. 6. 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 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, za splošni del razpisne
dokumentacije pa pri Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Ob-11066/04
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a,
tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago: univerzalni samonosni kabel 20 kV – 12650
m, z obesno in spojno opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d., skladišče Šempeter.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-477, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pa pri Dragu Deželaku, tel.
03/42-01-341.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave
v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT DDV
na transakcijski račun 06000-0001100279,
sklic na številko 1207, ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu
in davčni številki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 8. uri.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali depozit na transakcijski
račun, veljavnost 70 dni od dneva odpiranja
ponudb in izjava za garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: vsaj 30
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): 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 registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
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
10. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 85 točk,
– reference,
– potrjene reference za proizvajalca – 5
točk,
– kakovost, skladnost, standardi – 5
točk,
– rok plačila – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kot v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Elektro Celje, d.d.
Št. 6/04
Ob-11083/04
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
stroja za pometanje cest 2 m3 – 1 kos.
(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 potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
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. s pripisom JR B 6/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 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 stroja za pometanje – JR B 6/04”.
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 1. 6. 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.
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, garancijski rok: 10 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 vpraša-
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nja 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
v roku 3 dni na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Snaga, d.o.o.
Št. 17123-04-403-34/2004
Ob-11092/04
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 5 laserskih
merilnikov hitrosti, 2 dopplerskih merilnikov hitrosti in 15 kosov opreme za
uporabo sistema v stacionarnem ohišju
na zunanji lokaciji ter izvedba servisno-tehničnega šolanja in usposabljanja
uporabnikov.
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 razpisa obsega 3 sklope,
in sicer:
– sklop 1: laserski merilnik hitrosti,
– sklop 2: dopplerski merilniki hitrosti,
– sklop 3: oprema za uporabo sistema v
stacionarnem ohišju na zunanji lokaciji.
Predmet vseh sklopov je dobava naprav
v osnovnem kompletu in dodatnimi elementi
ter izvedba servisno-tehničnega šolanja in
usposabljanja uporabnikov.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti (sklop 1, 2 in 3) ali pa
posamezen sklop v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oziroma
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 1. 8. 2004, datum zaključka vseh del pa
je 23. 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
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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: s plačilnim nalogom, številka
računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40303404.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 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 25. 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.
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 42a. 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
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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 42a. 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 ponujenih
merilnikov hitrosti in opreme za uporabo s
strani proizvajalca merilnikov hitrosti in opreme za uporabo ter
– dokazila o ustreznosti merilnikov hitrosti za sklop 1 in sklop 2 Certifikat o odobritvi
tipa merila in izjave pooblaščenega laboratorija, o zagotovitvi izvajanja rednih overjanj
merilnikov hitrosti na območju RS.
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 5. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza merilom: cena in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 40305-000011/2004 0001 09
Ob-11114/04
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28, e-mail:
obcina.miklavz@miklavz.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
opreme za kuhinjo za rekonstruirano
OŠ Miklavž na Dravskem polju (faza 1A
in faza 1B).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za
celoto, ni predvidenih sklopov.
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
Miklavž na Dravskem polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
predvidenih variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma od
20. 6. do 15. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
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– razpisna dokumentacija: vložišče Občinske uprave občine Miklavž na Dravskem
polju;
– dodatna pojasnila:
– Verica Mom, ek., za vprašanja v
zvezi s popisom potrebne opreme,
– Francka Pegan, dipl. upr. org., za
vsa ostala vprašanja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, z DDV,
na transakcijski račun občine številka
01369-0100009566, elektronsko plačilo ali
s plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 1. 6. 2004,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem polju. Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004, ob 12. uri, na sedežu naročnika
Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidni
iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika skupine ponudnikov v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana
kot najugodnejša (ZJN-1 47. člen): ponudniki morajo predložiti pogodbo o skupnem
nastopu, iz katere so razvidna njihova
medsebojna razmerja in kdo je podpisnik
pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člena ZJN-1:
1. da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. 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;
4. 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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
8. da nudi 90-dnevni plačilni rok;
9. da ima zagotovljen servis za vzdrževanje dobavljene opreme;
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10. da je sposoben izdelati, dostaviti in
montirati opremo najkasneje do 15. avgusta 2004;
11. da bo dobavil opremo in opravil delo
v skladu s popisi del in materialov, ki jih
zahteva naročnik, pravili stroke in navodili
strokovnega nadzora naročnika;
12. da bo predložil veljavne certifikate o
skladnosti za ponujeno opremo;
13. ponudnik mora zagotoviti, da kvaliteta ponujenega blaga iz njegove ponudbe
ustreza zahtevam naročnika, navedenih
v tehničnem popisu in razpisni dokumentaciji.
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 7. 2004.
Predvideni datum sprejema odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika je 4. 6.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – največ 80% točk,
2. garancija na ponujeno opremo – največ 10% točk,
3. reference – največ 10% točk,
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 700-05/03
Ob-11118/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pohištvene in elektronske opreme za rekonstrukcijo mansarde objekta UL – Fakultete za farmacijo, “Stara Tehnika” na
Aškerčevi 7 v Ljubljani (1. faza).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Aškerčeva 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka del prične s podpisom pogodbe in traja do 10. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti pri pooblaščenem
inženiringu: IMOS d.d., Ljubljana, Dunajska
56, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka
Lepin, tel. 01/473-33-38. Pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo lahko zahteva ponudnik po faksu 01/473-33-01 ali po pošti
na naslov IMOS d.d., Ljubljana, Dunajska
56, 1000 Ljubljana, “Vprašanja v zvezi z JN
št. ...............”.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva te objave med 10. in 11. uro po
predhodni telefonski najavi, do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša z DDV 10.000 SIT in se nakaže na
transakcijski račun št.: 05100-8011007067

pri A Banki d.d., z obveznim pripisom: “sklic
00 27”. Pri dvigu razpisne dokumentacije se
mora prevzemnik izkazati z dokumentom, iz
katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: IMOS d.d., Ljubljana, Dunajska
56, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 31. 5. 2004 ob 12. uri na naslovu: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, v sobi 77-78 v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe velja do 31. 8.
2004 v višini 4,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenitev pogodbe za
izvedbo naročila, kot je navedeno v 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:
A) Podatki o ponudniku in navedba podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem
nastopu, če ponudnik z njimi dokazuje izpolnjevanje pogojev (Razpisni obrazec št. 1).
B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni
obrazec št. 2).
C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).
Ponudba mora biti izdelana po načelu
“ključ v roke” s fiksno ceno.
Rok izvedbe je 10. 10. 2004.
Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.
D) Pogoji in dokazila izpolnjevanju pogojev, da lahko ponudnik sodeluje v postopku
oddaje javnega naročila:
d.1) Za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe).
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– originalno potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
d.2) Originalno potrdilo, da ponudnik ni
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne ali druge prisilne odločbe.
Potrdilo izda Okrožno sodišče.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
d.3) Originalno potrdilo, da ponudniku v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem
ali mu ni bila izdana pravnomočna sodba.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
d.4) Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
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d.5) Dokazila o finančni – poslovni sposobnosti, in sicer ponudnik priloži naslednje
listine:
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za zadnje bilančno
obdobje,
– obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh
bank pri katerih ima odprt transakcijski
račun (TR), ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz pogojev ter izjava podpisana od
odgovornih oseb družbe, da ima TR odprt
samo pri navedenih bankah, ki so dale izjavo. Obrazec BON 2 oziroma izjave ne
smejo biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto,
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
Za samostojne podjetnike:
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto (leto…),
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti,
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi DURS,
– mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
d.6) Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci
ali v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
Seznam opravljenih dobav iz področja
razpisane opreme v obdobju zadnjih petih
let (Razpisni obrazec št. 4):
– najmanj na treh objektih dobave in
montaže pohištvene opreme v vrednosti
nad 20 mio SIT (brez DDV),
– najmanj na treh objektih dobave in
montaže elektronske opreme v vrednosti
nad 10 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za dobavo
in montažo opreme, katerih investitor je bil
naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni
potrebno priložiti.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (Razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer:
– odgovorni vodja razpisanih del,
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
pohištvene opreme.
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
računalniške opreme;
E) Kolikor ponudnik dokazuje izpolnjevanje svojih pogojev s sodelovanjem podizvajalcev, mora za podizvajalce:
e.1) na enak način dokumentirati izpolnjevanje tistih pogojev iz točk od d.1) do
vključno d.6) s katerimi dopolnjuje dokazovanje izpolnjevanja svojih pogojev. V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci
tudi imenovani v pogodbi med naročnikom
in izvajalcem,
e.2) priložiti podpisane pogodbe o sodelovanju z vsemi podizvajalci, ki jih navaja v
ponudbi, iz katere bo nedvoumno razvidno
naslednje:
– vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec,
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– izjava podizvajalca, da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred pričetkom
naročila ves čas pravočasno in v celoti do
njega poravnane vse svoje zapadle obveznosti,
– izjava podizvajalca, da je seznanjen z
navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter
merili za dodelitev javnega naročila in da z
njimi v celoti soglaša,
– izjava podizvajalca, da je seznanjen
s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
– izjava podizvajalcev, da soglašajo s
ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih
je v ponudbi podal ponudnik.
F) Kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:
f.1) morajo vsi izvajalci (vsak posebej) na
enak način dokumentirati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, torej priložiti dokazila iz točk
od d.1) do vključno d.6). V primeru sklenitve
pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani
v pogodbi med naročnikom in poslovodečim
izvajalcem,
f.2) mora ta skupina izvajalcev podpisati
in priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno
naslednje:
– imenovanje poslovodečega izvajalca
pri izvedbi javnega naročila,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči
v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do njih,
– izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom
“najnižja cena” za dodelitev javnega naročila
in da z njimi v celoti soglašajo,
– izjava, da so seznanjeni s plačilnimi
pogoji iz razpisne dokumentacije in
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
G) Plačilni pogoji (Razpisni obrazec št.
6).
H) Izpolnjen, parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec
št. 7).
I) Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT, izstavljena v skladu z vzorcem bančne ali druge ustrezne garancije in
temi razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec
št. 8).
J) Originalna izjava banke oziroma
zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec moral
predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne
ali druge ustrezne garancije (Razpisni obrazec št. 9).
K) Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem
roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo
bo izvajalec dostavil pred izplačilom končne
situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne ali druge ustrezne garancije
(Razpisni obrazec št. 10).
L) Pisna izjava o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 11).
M) Pisno soglasje ponudnika o naročnikovi kontroli (Razpisni obrazec št. 12).
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N) Terminski plan izvedbe (Razpisni obrazec št. 13).
O) Pisna izjava ponudnika, da se strinja
z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo
javnega naročila (Razpisni obrazec št. 14),
s priloženo parafirano in žigosano razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2004. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: junij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90% in garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: odgovore na vprašanja in morebitne
dopolnitve ponudbe bo naročnik posredoval
vsem ponudnikom ki so dvignili razpisno dokumentacijo do 28. 5. 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Univerza v Ljubljani
Št. 098/04
Ob-11124/04
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) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava varnostnih ograj za potrebe
interventne zamenjave na državnih cestah v RS.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Predvideni datum zaključka ali trajanje
dobave: do 1. 7. 2005.
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 št.
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 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 2. 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.
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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: 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 250,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 5923/04
Ob-11125/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne in
krmilne naprave (števci in stikalne ure)
za merjenje električne energije (za dobo
dveh let) (po razpisni dok. št.: 6/2004 – B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 28. 2. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen
med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na št.
43430 – ter št. objave v Ur.l. RS s pripisom
razpisna dokumentacija – merilne in krmilne
naprave – (števci in stikalne ure).
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 2004 ob 11.
uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila – to je do 3. 8. 2004.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
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na o javnih naročilih): skupina ponudnikov
mora dostaviti 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: poleg splošnih pogojev po 41.
členu še pogoji iz 42. člena točke 1/1, 1/2,
1/3, 4/1, 4/2, 4/3 ter iz člena 42.a točke 1,
2a, 2d, 2e ZJN-1 UPB-1 še to, da povprečni
letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri
leta) morajo biti v višini najmanj dvakratne
ponudbene vrednosti in da finančni položaj
ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (do 55 točk), rok plačila (do 20
točk), rok dobave (do 10 točk), način plačila
(do 10 točk) in kakovost (do 5 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo:
23. 4. 2004.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 17123-02-403-48/2004
Ob-11136/04
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 opreme za
medomrežno povezovanje, in sicer modularnih usmerjevalnikov, opreme za
nadgradnjo sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja Policije ter
izvedba šolanja.
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: naročilo se ne bo oddalo po sklopih. Ponudniki
morajo naročilo, ki je predmet javnega razpisa, ponuditi v celoti, oziroma ne morejo ponuditi posameznih sklopov oziroma postavk
iz celotnega naročila.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 1. 7. 2004, rok za dobavo
blaga pa je 60 dni od sklenitve pogodbe.
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
17116-2401002-40304804.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 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 21. 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
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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.
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.
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: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 404-01-60/2004
Ob-11140/04
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za Gimnazijo Moste.
(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: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodbe do januarja 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar,
u.d.i.g., faks 01/234-40-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TTR št.
19100-0010023743 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 6. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 2004 ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad za
investicije, Kotnikova 38, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti,
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z veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna RS in
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v skupnem
nastopu.
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. Za gospodarske družbe (pravne
družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Za samostojne
podjetnike posameznike (fizične osebe):
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS (dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb). 2. Potrdilo, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica je namen prenehanje poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. 3.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb. 4. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene
z zakonom. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma odpiranja ponudb. 5. Dokazila o finančni - poslovni sposobnosti, in
sicer ponudnik priloži naslednje listine: za
gospodarske družbe: obrazca BON-1 in
BON-2, mnenja oziroma izkazi poslovnih
bank, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih, mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99 in 64/01). Za samostojne podjetnike:
podatki iz bilance uspeha in bilance stanja
za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi DURS,
mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri
kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e),
o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih, mnenje
pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo,
da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb. 6. Ponudnik
(ali skupaj s podizvajalci ali v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi, kar dokazuje: seznam naj-
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važnejših opravljenih dobav in montaž objektov v zadnji treh letih, – najmanj na treh
objektih v vrednosti posameznega objekta
nad najmanj 50,000.000 SIT (brez DDV), od
tega 1 šolski objekt. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak
objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja,
sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za objekte, katerih investitor je bil naročnik po tem javnem
razpisu, potrdil ni potrebno priložiti. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 dni
po odpiranju in odločitev v juniju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-61/2004
Ob-11141/04
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za Srednjo zdravstveno
šolo Celje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodbe do decembra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar,
u.d.i.g., faks 01/234-40-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TTR št.
19100-0010023743 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 6. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad za
investicije, Kotnikova 38, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti,
z veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna RS in
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v skupnem
nastopu.

Stran

2662 /

Št.

44-47 / 30. 4. 2004

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. Za gospodarske družbe (pravne
družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Za samostojne
podjetnike posameznike (fizične osebe):
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS (dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb). 2. Potrdilo, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. 3.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. 4. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb. 5. Dokazila o finančni-poslovni sposobnosti, in sicer
ponudnik priloži naslednje listine: za gospodarske družbe: obrazca BON-1 in BON-2,
mnenja oziroma izkazi poslovnih bank, pri
kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e),
o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih, mnenje
pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo,
da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01).
Za samostojne podjetnike: podatki iz bilance
uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno
leto, ki jih potrdi DURS, mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e)
transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilni
disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih, mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
zapadle do dneva oddaje ponudbe (skladno
s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99 in 64/01). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. 6. Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v skupnem nastopu) razpolaga z
zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje: seznam najvažnejših opravljenih
dobav in montaž objektov v zadnji treh letih,
– najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega objekta nad najmanj 50,000.000
SIT (brez DDV), od tega en šolski objekt.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, sicer pogoj ne bo
izpolnjen. Za objekte, katerih investitor je
bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil
ni potrebno priložiti. Seznam zaposlenih in
drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 dni
po odpiranju in odločitev v juniju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 05/04
Ob-11176/04
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 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: motorna
vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklop A: osebna in dostavna motorna
vozila, sklop B: tovorna motorna vozila.
Ponudbe se lahko oddajo za posamezen
ali oba sklopa.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 15. 12.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, Oddelek za javna naročila, II.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
bodo posredovane samo na pisno zahtevo
po faksu 01/588-97-81 ali po elektronski
pošti na naslovu: »janez.andrejc@energetika-lj.si«. Kontaktna oseba je Janez Andrejc,
mobitel 051/348-872.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2004 dalje
vsak delovni dan med 8. in 13. uro oziroma
do vključno datuma odpiranja ponudb do
9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacije je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba
finančnih
zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4,900.000 SIT in veljavnostjo do 2.
8. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenih računov za dobavljena motorna vozila iz

predmetne razpisne dokumentacije v roku
najmanj 30 dni od datuma izstavitve posameznega računa.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– dokazila o finančni sposobnosti;
– plačilni rok;
– dobavni rok;
– potrdilo carinske uprave;
– potrdilo koncedenta o sklenjeni koncesionarski pogodbi oziroma potrdilo, da
je ponudnik koncendent ali pooblaščeni
prodajalec;
– parafiran in žigosan vzorec pogodbe;
– skupine motornih vozil;
– možen nakup po sistemu »staro za
novo«;
– tehnične zahteve;
– letnik izdelave motornih vozil;
– reklamacija vozil;
– garancija za motorna vozila;
– servisiranje motornih vozil v garancijski dobi;
– prospekti, katalogi in tehnična dokumentacija;
– 24-urna asistenca na cesti;
– nadomestno vozilo;
– seznam pooblaščenih servisov;
– garancija na prerjavenje;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 8. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – največ 70 točk;
– pogostnost obveznega vzdrževanja
– največ 10 točk;
– reference – največ 10 točk;
– število servisov – največ 5 točk;
– rok dobave – največ 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 010-1332
Ob-11185/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica 1,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komanova ulica
1, 1000 Ljubljana, tel. 01/568-13-31, faks
01/568-20-49.
3. (a) Vrsta in količina blaga: klima
naprave z montažo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
naročila.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica
1, 1000 Ljubljana, oseba Dragica Šušteršič,
tel. 01/568-13-31, faks 01/568-20-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV je vključen),
zakladniški račun: 01100-6030266642.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana, upravna stavba, pisarna JN, oseba
Dragica Šušteršič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 11. uri, Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica 1,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla 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: po 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): /
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 registrira pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
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

Št.

dejanja ni bil pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi v RS; dokazila
o finančnem poslovanju (BON 1/P za leto
2002 in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti); da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo; potrjen vzorec
pogodbe; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov; ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, ponujeno blago
in storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika, da v ponudbi
predloži predlog pogodbe o letnem vzdrževanju klima naprav.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004; predviden datum odločitve:
10. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za klima naprave, primernost ponujenih naprav (tehnična ustreznost, hrup,
energetska varčnost), najnižja cena za
vzdrževanje in garancijska doba. Komisija
bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja do
130 točk, in sicer: najnižja cena za klima
naprave do 50 točk; primernost ponujenih
naprav (tehnična ustreznost, hrup, energetska varčnost) do 40 točk; najnižja cena za
vzdrževanje do 30 točk in garancijska doba
do 10 točk. Točkovanje se izvede po tabeli
iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Dom starejših občanov
Ljubljana-Bežigrad
Št. 01/04
Ob-11187/04
1. Naročnik:
Prostovoljno
gasilsko
društvo Šmartno v Rožni dolini- Gasilska
zveza Celje.
2. Naslov naročnika: Šmartno v Rožni
dolini 33, 3201 Šmartno v Rožni dolini,
elektronski naslov: pgd.smartnocelje@volja.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos GV-1,
4x4 (tipizirano gasilsko vozilo).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
kompletno.
4. Kraj dobave: PGD Šmartno v Rožni
dolini.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strokovna služba Gasilske zveze Celje,
Dečkova 36, 3000 Celje, Vinko Sentočnik.
Dodatne informacije samo pisno na naslov
pod točko 2.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
vključno 20. 5. 2004, vsak delovni dan med
9. in 12. uro po predhodni telefonski najavi
na št. 041/763-144. Razpisno dokumentacijo je možno poslati tudi po pošti po predhodno poravnanem znesku in pisnem zahtevku
za poštno pošiljanje.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, TRR št. 06000-0003667675 pri
Banki Celje, s pripisom za razpisno dokumentacijo »GV-1/ Šmartno«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilska zveza Celje, Dečkova
36, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 16. uri, sejna soba v prostorih GZ Celje na naslovu Dečkova 36 – prvo
nadstropje, javite se telefonistu pri vhodu v
objekt.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60-dnevni plačilni rok od datuma prejema
računa.
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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni dal zavajajoče podatke,
5. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
6. da je predložil izjavo o plačilnih pogojih;
7. da je predložil izjavo o zagotavljanju
servisnih storitev v garancijski dobi;
8. da je predložil izpolnjen obrazec za
vpis referenc;
9. da je predložil izjavo o dostavi, in predaji avtomobila do 27. 8. 2004.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 28. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 75 točk,
– reference – 5 točk,
– rok plačila – 10 točk,
– garancija – 10 točk.
Skupno največje možno število točk po
vseh merilih znaša 100. Izbrana bo ponudba, ki bo dosegla najvišje število točk po merilih za ocenitev ponudb. Če bosta dosegli
dve ponudbi enako število točk, se izbere
tista, ki doseže več točk pri merilu cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila: 13,000.000
SIT. Dodatne informacije se dobijo samo
pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo
Šmartno v Rožni dolini
Št. 021742
Ob-11189/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333, faks
01/58-08-302.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
osebnih vozil, kombiniranega vozila in
tovornega vozila za potrebe Javnega
podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: prevzem vozil se bo izvedel pri ponudniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave je v juliju 2004 ter dokončanje v avgustu 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak – tel.
01/58-08-333), dvig razpisne dokumentacije
je potrebno telefonsko najaviti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. 2004 dalje
(od 8. do 14. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na TTR:
06000-0000112043 pri Banki Celje d.d. v
znesku 10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 6. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2004 ob 8. uri v sejni sobi Javnega
podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana,
Vodovodna 90.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
seznam pooblaščenih serviserjev, garancijski rok, rok dobave, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Št. 89/03
Ob-11191/04
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1. 2 kosa
računalniški strežnik, ki podpira opera-
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cijske sisteme OpenVMS, Unix (Alpha
Server DS25 ali podoben), 2. 6 kosov
računalniški strežnik, ki podpira operacijski sistem Windows (DL380 ali podoben), 3. nadgradnja obstoječega diskovnega polja SAN.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče izdati samo za celoto.
4. Kraj dobave: Prešernova 17, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: IZUM – Adorjan Brigita,
Prešernova 17, faks 02/252-63-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi 203/II
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZUM, Prešernova 17, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 10. uri v IZUM, soba 207.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): d.d., d.o.o.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve
31. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri – uteži
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Št. 404-01-63/2004
Ob-11194/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
vgradnja in priklop opreme za šolske in
upravne prostore v Srednji gradbeni šoli
v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj
po podpisu pogodbe; vgradnja in predaja
opreme: do 30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Proplus d.o.o., 2000
Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodatne informacije: Stanislav Urek, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na
TR Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004, do 11. ure
(prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2004, ob
13. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, 1000 Ljubljana, Urad za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba, 3 nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna RS in
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pravna ali fizična oseba
ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih:
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom;
– ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti, prihodki (brez DDV) v letu 2002
in letu 2003 so bili najmanj za 100% večji od
njegove ponudbene vrednosti (brez DDV)
za izvedbo naročila po tem razpisu;
– ponudnik ima ustrezne reference s
področja javnega naročila v zadnjih 3 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov. Pogoj:
opremil je vsaj 3 objekte, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 30 mio SIT (z
DDV), od tega najmanj 1 šolski objekt;
– ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo,
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
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Predvideni odgovorni vodja naloge ima
reference: Pogoj: odgovorno je vodil opremljanje vsaj dveh objektov, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 30 mio SIT (z
DDV), od tega najmanj 1 šolski objekt.
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
do 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-62/2004
Ob-11195/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
vgradnja in priklop opreme za šolske,
upravne in bivalne prostore ter prostore
za praktični pouk v VIZ Višnja Gora, to je
za objekte:
– objekt A – rekonstrukcija šolskega
objekta,
– objekt B – rekonstrukcija šolskega objekta za praktični pouk,
– objekt C – stanovanjski objekt,
– objekt D – stanovanjski objekt.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Višnja Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj po
podpisu pogodbe; vgradnja opreme: objekt A
– do 30. 11. 2004, objekt B – do 31. 12. 2004,
objekta C + D –. do 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Proplus d.o.o., 2000
Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodatne informacije: Stanislav Urek, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na
TR Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004, do 11. ure
(prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2004, ob
14. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, 1000 Ljubljana, Urad za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba, 3. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna RS in
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pravna ali fizična oseba
ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih:
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom;
– ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti, prihodki (brez DDV) v letu 2002
in letu 2003 so bili najmanj za 100% večji od
njegove ponudbene vrednosti (brez DDV)
za izvedbo naročila po tem razpisu;
– ponudnik ima ustrezne reference s
področja javnega naročila v zadnjih 3 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov. Pogoj:
opremil je vsaj 3 objekte, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 30 mio SIT (z
DDV), od tega najmanj 1 šolski objekt;
– ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo,
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja naloge ima
reference: Pogoj: odgovorno je vodil opremljanje vsaj dveh objektov, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 30 mio SIT (z
DDV), od tega najmanj 1 šolski objekt.
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
do 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 931-5/2004 0705
Ob-11199/04
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/49-22-221.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava extra lahkega kurilnega olja za
potrebe javnih zavodov v Občini Krško
za šolski leti 2004/2005 in 2005/2006.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: območje Občine Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
dopustne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 31. 8. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Krško, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ljudmila Raušl, tel.
07/498-12-82.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun EZR:
01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2004 ob 10. uri, Občina Krško, sejna
soba »D«.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezno
finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
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, ki je
predmet javnega naročila;
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem…;
c) da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja ter poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava
(velja tudi drug podoben postopek);
d) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega
razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
e) da je ekonomsko in finančno sposoben;
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
g) da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma svojih dobaviteljev;
h) da zagotavlja v razpisni dokumentaciji
zahtevane količine extra lahkega kurilnega
olja, da zagotavlja kontrolo kakovosti ter da
bo naročene količine dostavljal direktno v
cisterne javnega zavoda ter da izpolni in
podpiše izjavo o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila;
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i) da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
j) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 8. 2004, datum odločitve
je 20 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: s podpisom pogodb se bo javno naročilo oddalo za obe razpisani leti, vendar bo
naročnik prevzel obveznost le za dobave v
šolskem letu 2004/2005. Preostalo obveznost za leto 2005/2006 pa bo naročnik po
sprejemu proračuna, pod pogoji določenimi
v vzorcu pogodbe, prevzel z aneksi k pogodbam.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Občina Krško
Št. 1/04
Ob-11216/04
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, tel. 04/533-33-15,
faks 04/530-72-21, franc.debeljak@pb-begunje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: lahko kurilno olje EL – 230.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
naročila v celoti – dobava sukcesivna skozi
vse leto.
4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 1. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Psihiatrična bolnišnica
Begunje – Debeljak Franc, vodja javnih naročil, tel. 04/533-33-15, faks 04/530-72-21,
041/479-681, e-mail: franc.debeljak@pb-begunje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2004
do vključno 21. 5. 2004 vsak delovni dan
(razen sobote) med 8. in 15. uro. Na željo
ponudnikov lahko dobijo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV)
na podračun pri UJP Urad Kranj št.:
01100-6030278767.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 5. 2004 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 12. uri v Psihiatrični bolnišnici
Begunje, I. nadstopje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: predložitev podpisanih menic ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba iz katere
je razvidno kakšna so njihova medsebojna
razmerja in kdo izmed njih bo pooblaščeni
podpisnik 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2004, odločitev
o sprejemu 28. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najvišji popust izražen v% na uradno
objavljeno ceno lahkega kurilnega olja EL, ki
mora veljati celotno pogodbeno obdobje,
– skladnost dobavljenega lahkega kurilnega olja s Pravilnikom o fizikalno kemijskih
lastnostih tekočih goriv.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Št. 11/2004
Ob-11337/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki
Sloveniji za potrebe vzgojno-izobraževalnih
zavodov.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
garancijsko vzdrževanje računalniške
opreme (osebni računalniki z monitorji, prenosni računalniki, projektorji in
digitalni fotoaparati, mrežni tiskalniki,
videokonferenčna oprema) ter učilnice
za multimedijsko oblikovanje za vzgojno-izobraževalne zavode (vrtci, osnovne
šole, srednje šole, zavodi za učence in
dijake s posebnimi potrebami, dijaški
domovi, višje šole, univerze, ljudske
univerze, glasbene šole in drugi javni
zavodi) v količinah, kot je to navedeno
v točki b.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se oddaja po sklopih:
– sklop 1: 1402 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 2: 1402 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 3: 1403 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 4: 397 zmogljivih osebnih računalnikov z LCD monitorji,
– sklop 5: 433 prenosnih računalnikov,
– sklop 6: 44 laserskih tiskalnikov,
– sklop 7: 381 projektorjev,
– sklop 8: 10 zmogljivih projektorjev,
– sklop 9: 324 digitalnih fotoaparatov,
– sklop 10: 27 videokonferenc,
– sklop 11: 144 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 12: 10 prenosnih računalnikov,
– sklop 13: 3 učilnice za multimedijsko
oblikovanje.

Seznam količin in lokacij vzgojno-izobraževalnih zavodov je naveden v razpisni
dokumentaciji.
4. Kraj dobave: vzgojno-izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije ter
sedež ministrstva.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust-oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38,
4. nadstropje, Ljubljana, pri Mojci Černe ali
na internetnem seznamu javnih naročil na
naslovu: http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 12. do 13. ure ali kadarkoli na
spletnih straneh naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. V elektronski obliki je
dosegljiva na spletnih straneh naročnika:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. junij 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, drugo nadstropje, soba 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. junij 2004 ob 12. uri na lokaciji naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi v petem
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če skupna vrednost ponudbe presega 30,000.000
SIT brez DDV, potem mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini vsaj 8% vrednosti ponudbe brez DDV.
Če tako izračunan znesek preseže 40 mio
SIT zadošča, da ponudnik predloži bančno
garancijo v taki višini. Bančna garancija
mora veljati do roka veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izbrani
dobavitelj bo za vsak vzgojnoizobraževalni
zavod sklenil tristransko pogodbo, pri čemer
bo del sredstev (60%) financiran s strani
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v
januarju in februarju 2005, preostanek pa v
istem obdobju s strani vzgojnoizobraževalnega zavoda, ki mu bo dobavljena oprema.
Del opreme, za katero je tako navedeno v
navodilih ponudnikom, bo naročnik financiral v celoti.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodbena povezava.
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 v
obsegu, kot je navedeno v nadaljevanju ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju (vsi pogoji so označeni s K ali V.
K pomeni, da morajo v primeru podizvajalcev ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
izpolnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od
sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).
A) Na poslovnem področju:
1. Iz zahtevane ponudbene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudnik posluje
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudnik ima poravnane davčne
in carinske obveznosti (razvidno iz prilog 3
in 4). Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidna registracija za dejavnosti, ki so
predmet javnega naročila (izdelava, prodaja
oziroma servis opreme) in obrtno dovoljenje,
če ga ponudnik za opravljanje storitev potrebuje (razvidno iz izpiska iz sodnega registra
ter obrtnega dovoljenja – prilogi 1 in 2) (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2001 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) (V).
4. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane (razvidno iz potrdila Ministrstva
za pravosodje – priloga 5) (V).
5. Kakovost
opravljanja
razpisanih
storitev: ponudnik mora kakovost svojega
poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO serija 9000 s področja predmeta
javnega naročila ali celotnega poslovanja)
ali z internim aktom, iz katerega je razviden
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov,
oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse
storitve, ki so predmet ponudbe (kot npr.
poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd). Dokument, ki izkazuje postopek
pridobivanja certifikata ISO serije 9000
skupaj z osnutkom poslovnika kakovosti,
zadošča kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. Dokazila o kakovosti
posamezne dobave, instalacije ali izvedbe
ponudnika oziroma dokazila o kakovosti
ponujene opreme ne štejejo za ustrezna
dokazila za izpolnjevanje tega pogoja, saj
z nadzorom nad kakovostjo poslovanja
nimajo neposredne povezave (razvidno iz
obrazca prijava in priloge 7) (K).
6. Posebni pogoj za sklope 1 do vključno
4: poslovanje na razpisanem področju, kar
ponudnik izkaže z naslednjimi referencami
(iz obrazca »prijava« ter izpolnjenih in potrjenih referenčnih potrdil oziroma priloženih
pogodb – priloga 11): ponudnik mora izkazati, da je od 1. 1. 2000 do dneva oddaje
ponudbe dobavil in da garancijsko vzdržuje
ali je garancijsko vzdrževal (dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj) vsaj količino
ponujene vrste opreme (osebni računalniki)
katerekoli blagovne znamke oziroma proizvajalca (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad ponudnikovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (razvidno iz podatkov obrazca BON 1 ali BON 1/P ali BON
2 oziroma za samostojnega podjetnika iz
potrdil o solventnosti – priloga 6) (V).

Št.

2. Za vsak ponujeni sklop: finančno sposobnost izvedbe posla ponudnik dokaže
tako, da predloži načrt financiranja posla, ki
ga sestavi sam ponudnik ter doda spremljajoča verodostojna dokazila (priloga 9) s
katerimi izkaže, da je sposoben pokriti stroške dobave od naročila po pogodbi z naročnikom do prejema plačila s strani naročnika
in uporabnika (K).
3. Ponudnik se strinja s finančnim načrtom naročnika po katerem 40% vrednosti celotnega predmeta javnega naročila
poravnajo vzgojno-izobraževalni zavodi,
preostalih 60% obveznosti pa bo poravnalo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, oba
naročnika pa bosta poravnala obveznosti
najkasneje do konca februarja 2005 (izpolnjevanje pogoja izkaže s podpisom obrazca
»Izjava«) (K).
C) Na področju kadrov:
Vsi pogoji se nanašajo na prijavljene zaposlene s področja ponudbe, ki jih kot take
prizna naročnik.
1. Za vse sklope: redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem javnem naročilu. Kot ustrezna
strokovna izobrazba šteje vsaj IV. stopnja
izobrazbe. Posamezni zaposleni se lahko
upošteva za en sklop ponudbe (razvidno
iz obrazca prijava in prilog – posamezen
zaposleni ne more hkrati opravljati servisne
dejavnosti na več področjih in/ali lokacijah
hkrati) (K).
2. Za vse sklope: vsak zaposlen, ki šteje
za usposobljenega po tem javnem naročilu,
mora imeti 2 leti delovnih izkušenj na področju predmeta javnega naročila – servisiranje računalniške opreme – kjerkoli, ne
nujno pri ponudniku (razvidno iz obrazca
prijava) (K).
Posebna pogoja, ki veljata za vsakega
od sklopov 1 do vključno 4 (dobava in garancijsko vzdrževanje opreme):
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (tista, ki je pred prodajo ne
dograjuje – fizično ne posega v notranjost
računalnika):
3. Za potrebe garancijskega vzdrževanja
mora imeti ponudnik 10 redno zaposlenih
kadrov (za sklop 4 pa 7 redno zaposlenih
kadrov), ki izpolnjujejo splošne pogoje. Od
teh morajo 4. redno zaposleni kadri izpolnjevati pogoj funkcionalne izobrazbe: kot
ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala
opreme tehnologije, ki jo ponudnik ponuja
(osebni računalniki ali strežniki). Upoštevani
bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo
starejši od 1. 1. 2001. Upoštevani bodo le
certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično
šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.i.
Certificate of Attendance) ne dokazujejo
pridobitve funkcionalnih znanj (izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca prijava in
priloge 8) (K).
Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo pred prodajo dograjuje (fizično
posega v notranjost računalnika):
4. Za potrebe garancijskega vzdrževanja
in montaže oziroma dograditev mora imeti
ponudnik 14 redno zaposlenih kadrov (za
sklop 4 pa 10 redno zaposlenih kadrov), ki
izpolnjujejo splošne pogoje. Od teh mora 6
redno zaposlenih kadrov izpolnjevati pogoj
funkcionalne izobrazbe: kot ustrezna funk-
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cionalna izobrazba šteje certifikat oziroma
šolanje kateregakoli proizvajalca/principala
opreme tehnologije (osebni računalniki ali
strežniki). Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1.
2001. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
potrdila o udeležbi (t.i. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj (izpolnjevanje pogoja je razvidno
iz obrazca prijava in priloge 8). Če ponudnik
ponuja kombinacijo (npr. računalnik lastne
blagovne znamke in monitor tuje blagovne
znamke) zadošča izpolnjevanje pogojev za
lastno blagovno znamko (K).
Posebni pogoj za ostale sklope (dobava
in garancijsko vzdrževanje opreme):
5. Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje
proizvajalca/principala opreme tehnologije,
ki jo ponudnik ponuja. Upoštevani bodo
certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1. 2001. Upoštevani bodo le
certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično
šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.i.
Certificate of Attendance) ne dokazujejo
pridobitve funkcionalnih znanj. Ponudnik
mora izkazati za sklop 5 po 4 take kadre, za
sklopa 7 in 9 po 3 kadre, za ostale sklope pa
po 2 kadra s funkcionalno izobrazbo v tem
pogoju (razvidno iz obrazca prijava in priloge 8). Funkcionalna izobrazba za sklop 13
se izkazuje s certifikatom oziroma šolanjem
proizvajalca/principala opreme in tehnologije osebnih računalnikov, ki jih ponudnik ponuja v sklopu (K).
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
vsaj s po 4 prevoznimi sredstvi za sklope od
1 do vključno 5, s po 3 prevoznimi sredstvi
za sklopa 7 in 9 ter po 2 prevoznima sredstvoma za ostale sklope za dostop do lokacij za opravljanje storitev ter prevoz opreme
(razvidno iz obrazca prijava in priloge 14)
(K). Pod prevoznim sredstvom je mišljeno
zahtevano število prevoznih sredstev za
vsakega od ponujenih sklopov v ponudbi
(npr. če ponudnik ponuja sklopa 1 in 2
potrebuje 8 prevoznih sredstev; če ponuja
sklopa 9 in 10 skupaj 5 prevoznih sredstev
ipd.). Isto prevozno sredstvo se ne more
šteti za več sklopov.
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (pogoj velja za vse sklope):
2. Ponudnik s pogodbo za vsak ponujeni
sklop izkazuje dostop do rezervnih delov in
nadomestne opreme na način, ki omogoča
servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme (v tem
primeru je zahtevan v prilogi poleg pogodbe
tudi izpis rezervnih delov s področja predmeta ponudbe ki jih ima ponudnik v svojem
skladišču). Za vsako ponujeno tehnologijo
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba,
ki zajema dobavo, celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za
prodajo in servis opreme, vključno s pogoji
dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic (kot je zahtevano in razvidno iz priloge 12) (K);
Če ponudnik ponuja opremo lastne
blagovne znamke ali opremo tuje blagovne znamke, ki jo dograjuje (pogoj velja za
sklope od 1 do vključno 4 ter 11):
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3. Ponudnik, ki ponuja opremo, ki jo
sam proizvaja/sestavlja – lastna blagovna
znamka, mora z dokazili o poslovnih povezavah (listine) za vse ključne komponente
opreme (ohišje, matična plošča, RAM, disk,
procesor, CD enota, tipkovnica, miška; za
monitor mora izkazati izpolnjevanje pogoja
iz prejšnje točke) izkazati, da ima ponudnik
dostop do komponent in kakšna so jamstva
v primeru okvare takih komponent (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge 12). Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke, ki jo pred prodajo dograjuje, mora poleg
dokazil o poslovnih povezavah predložiti še
pogodbo s proizvajalcem ter izjave oziroma
potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtev
iz priloge 12 (K);
Pogoji za vsak ponujeni sklop:
4. Skladnost opreme s specifikacijami
– ponujena oprema in pripadajoče storitve
morajo v celoti vsaj izpolnjevati pogoje iz
specifikacij oziroma razpisne dokumentacije – ponudnik lahko v posameznem elementu vedno ponudi opremo, ki ima v vseh
elementih boljše lastnosti (razvidno iz obrazcev »Izjava«, »Ponudba in predračun«,
»Konfiguracija« ter priloge 15) (K);
5. Garancija 36 mesecev za sklope 1 do
vključno 6 in 11 do vključno 13 ter 24 mesecev za ostale sklope (razvidno iz obrazca
ponudba in predračun) (K); opomba: servis
na lokaciji – servisni pogoji so navedeni v
krovni pogodbi (12. člen) in pogodbi z ministrstvom (14. člen);
6. Dobavni rok 60 dni za sklope 1 do
vključno 5 in sklop 13, za ostale sklope
pa 45 dni (razvidno iz obrazca ponudba in
predračun). Rok dobave začne teči z dnem
podpisa posamezne adhezijske pogodbe
(za pogodbo, ki bo sklenjena zgolj z ministrstvom pa z dnem podpisa te pogodbe) (K);
7. Odprava napake: odzivni čas 1 dan,
odprava napake 5 dni, sicer začasna zamenjava z enakovredno nadomestno opremo
(razvidno iz obrazca ponudba in predračun)
(K);
8. Zamenjava opreme po 45 dneh, v kolikor okvara ni odpravljena ali se ponovi več
kot 2-krat (razvidno iz obrazca ponudba in
predračun) (K);
9. Doba zagotavljanja rezervnih delov
opreme: 5 let (razvidno iz obrazca ponudba
in predračun) (K).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. september 2004. Predvideni datum odločitve: 10. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo
za vsak sklop od sklopov 4 do vključno 13
izbrana ponudba ponudnika z najnižjo ceno
celotne količine sklopa.
Velja za sklope od 1 do vključno 3:
Sklopi 1 do 3 so zaradi količin in distribucije po celotnem območju RS teritorialno
razdeljeni na 3 po količini opreme približno
enaka območja: območje 1, območje 2 in
območje 3 (točna razdelitev je navedena v
prilogi 1 teh navodil). Merilo za te sklope je
najnižja cena na enoto.
Izmed ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe), bo izdelana lestvica najugodnejših ponudnikov po merilu najnižja cena
na enoto ponujene opreme. Za sklop 1 bo
izbran ponudnik, ki bo dosegel najnižjo
ceno na enoto ponujene opreme. V primeru da bo izbrani ponudnik preferiral kak
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drug sklop namesto sklopa 1 (sklop 2 ali
3), bo namesto za sklop 1 izbran za preferiran sklop.
Sledila bo izbira naslednjega najugodnejšega ponudnika za sklop 2 (oziroma za
sklop, ki ga bo ta preferiral – zanj bo izbran,
če že ne ob oddan). Sicer bo izbran za naslednji preferiran sklop, če ga bo podal in
tudi ta ne bo oddan in tako naprej do konca
preferiranih sklopov. Če ponudnikovih preferiranih sklopov zmanjka (npr. kot preferenco navede le en sklop), bo izbran za
prvi neoddan sklop po vrstnem redu od 1
do 3. Pri tem se bodo kadri (pogoj 9.1.C.1
do 4), finančna sposobnost – načrt financiranja posla (pogoj 9.1.B.2) ter prevozna
sredstva (pogoj 9.1.D.1) pri ponudniku, ki
bo izbran za sklop 1 ali preferiran sklop
(oziroma smiselno za vsak naslednji sklop),
odšteli (isti kadri ne morejo naenkrat delati
na dveh različnih območjih; z istim kreditom
oziroma načinom financiranja se ne morejo
pokriti dvojni stroški, če višina ni dovolj visoka; ista vozila se ne morejo istočasno uporabljati na več območjih hkrati). V primeru,
da bo najugodnejši ponudnik tudi za skop
2 oziroma drugi preferiran sklop izpolnjeval
vse tri pogoje (kljub odštetju financiranja za
prvi izbrani sklop še imel dovolj sredstev
za financiranja naslednjega sklopa, kljub
odštetim kadrom dovolj kadrov, ki izpolnjujejo navedene pogoje za naslednji sklop
ter kljub odštetju vozil za prvi izbrani sklop
imel dovolj prevoznih sredstev za naslednji
sklop), bo njegova ponudba sprejemljiva
tudi za drugi oziroma preferiran sklop in bo
glede na merila izbran tudi za ta sklop (če
ga bo ustrezno količinsko prijavil v obrazcu
»Ponudba in predračun) itn. Sicer bo izbran
ponudnik (za svoje preferirane sklope po
vrstnem redu preference, ki še ne bodo
oddani), ki bo naslednji najugodnejši in bo
izpolnjeval vse tri naštete pogoje.
Na tak način bo naročnik po vrstnem
redu označitve sklopov oziroma preferenc
razdelil sklope 1 do vključno 3 med ponudnike.
Velja za vse sklope:
Če bo več pravilnih ponudb ponudnikov
za posamezen sklop ponudilo isto ceno, bo
izbran tisti ponudnik, ki ima skupno več zaposlenih s področja ponudbe za posamezen
sklop (tisti kadri, ki po teh navodilih štejejo
za usposobljene), če pa bo tudi to merilo
enako pa za sklope 1 do vključno 4 tisti,
ki bo izkazal več referenc. Če tudi po teh
merilih ne bo mogoče izbrati bo naročnik
izbral ponudnika ki bo imel certifikat ISO
serije 9000, oziroma če to ne bo mogoče
ponudnika z večjim številom vseh redno
zaposlenih kadrov v zadnjem letu (v tem
primeru bo uporabil podatek iz predloženega obrazca BON oziroma bo podatek po
potrebi naknadno preveril – podatek je preverljiv za nazaj).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je potencialnim
ponudnikom brezplačno na voljo na spletnih
straneh naročnika. Naročnik bo dne 1. junija 2004 ob 11. uri na lokaciji Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, v sejni sobi v petem nadstropju
organiziral informativni sestanek s ponudniki, na katerem bo potencialnim ponudnikom
posredoval pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim naročilom. Vprašanja
in odgovori z informativnega sestanka bodo
zabeleženi in bodo objavljeni na enak način
kot ostala vprašanja ponudnikov.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne 16. 4.
2004, Ob-9887/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-08-91/2004Ob-11339/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
svežega sadja in vrtnin.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
predmet razpisa je en sklop za eno ali več
skupin lokacij.
4. Kraj dobave: vojašnice po RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje treh let, in sicer od
avgusta 2004 do avgusta 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Oddelek
za nabavo, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, kontaktni osebi Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, elektronska pošta:
boštjan.purkat@mors.si in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, elektronska pošta: dušan.cirar@mors.si, faks 01/431-90-35,
soba št. 550.
Dodatne informacije: kontaktna oseba-vodja izvedbe javnega naročila je Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 41/2004-OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo
za razpisno dokumentacijo po elektronski
pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz točke 7. (a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 6. 2004, do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
»Ne odpiraj – ponudba MORS-41/2004–
OMP, Dobava svežega sadja in vrtnin«.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v 1. fazi
niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, v
obdobju začasnega financiranja pa 90 dni.
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: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, da dokaže svojo sposobnost
za izvedbo javnega naročila:
Splošni pogoji:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Ekonomsko-finančni, tehnični in drugi
posebni pogoji:
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
– da bodo zahtevani artikli ustrezali
kakovostnim zahtevam in normativnim
aktom;
– da ima v podjetju uveden HACCP
sistem;
– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta v enem do dveh dni od dneva prejema naročila naročnika oziroma 4–5 ur za
intervencijski odzivni čas, ter reklamacijski
odzivni čas 2 uri;
– da bo zagotavljal oskrbo tudi v času
mobilizacije za potrebe vojnih enot;
– da bo v primeru priprave hrane na terenu za večje enote (daljše usposabljanje
na terenu, celotna enota…) vršil dostavo na
sporočeno lokacijo;
– da zagotavlja pridelavo sadje in vrtnin
vsaj na integriran način. Prepovedana je
vsakršna genetska spremenjenost sadja
in vrtnin. Naročnik lahko zahteva vpogled
v koledar agrotehničnih ukrepov ali zahteva
ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje način
pridelave;
– da zagotavlja prevoz svežih vrtnin in
sadja v ustrezno hlajenih vozilih v skladu z
veljavnimi predpisi;
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– da bodo v isti pošiljki samo sadje oziroma vrtnine istega porekla in sorte. Vidni
del vsebine vsake enote pakiranja mora biti
reprezentativen za celotno vsebino;
– da bodo sadje in vrtnine deklarirani v
skladu s pravilniki. Na deklaraciji mora biti
poleg podatkov, določenih s pravilniki, tudi
neto teža izdelka v posameznem pakiranju;
– da bo deklaracijska nalepka nalepljena
na vsaki embalažni enoti;
– da skladiščenje in hramba zagotavljata
ohranitev kakovosti in higienske neoporečnosti. Tudi embalaža, ki mora zagotavljati
zaščito pred zunanjimi vplivi in transportna
sredstva morajo biti takšni, da optimalno zagotavljajo ohranitev kakovosti in higienske
neoporečnosti;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo.
Sklenitev pogodbe in način naročanja
Naročnik bo z vsemi kandidati, ki jim bo
priznana sposobnost, sklenil okvirne pogodbe za obdobje treh let.
Naročila in dobave bodo potekale sukcesivno za čas veljavnosti pogodbe po lokacijah, ki so navedene v prilogi št. 2.
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ZJN-12.G

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. 011-04-2004

Ob-11334/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: odprava posledic elementarja na cesti R2-432
odsek 1284 v km 4.350, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004, Ob-8203/04 se popravi 6. točka in se
pravilno glasi:
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 30
dni po sklenitvi pogodbe.
Direkcija RS za ceste
Št. 33/04

Ob-11251/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-8997/04 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,
obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih
ter dobavo, vgradnjo in priklop opreme
Ekonomsko-poslovne fakultete, UM.
Skladno s 25. členom ZJN (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00 in 02/04) podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 20. 5. 2004 do 10.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2004
ob 11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
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Naročnik bo vsakih 30 dni pisno obvestil
kandidate o potrebni vrsti in količini blaga v
posameznem obdobju na posameznem odjemnem mestu.
Če kandidat naročniku za posamezno
obdobje ne bo v roku 24 ur dostavil predračunov oziroma cenikov za blago v zahtevani
obliki, se šteje, da kandidat naročniku v tem
obdobju ne želi prodajati tiste vrste blaga,
za katerega mu ni dostavil predračuna na
ustrezen način.
Naročnik bo v posameznem obdobju (30
dni) kupoval od kandidata le, če bo njegov
predračun oziroma cenik za istovrstno blago
enake kakovosti nižji od predračunov oziroma cenikov ostalih kandidatov.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za sposobnost,
bodo ocenjeni na podlagi najnižjega ponujenega predračuna.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Št. 110-1/04

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku

Stran

Ob-11336/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 20-21 z dne 5.
3. 2004, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za “AC Celje–Ljubljana, odsek
Vransko–Blagovica; pododsek Trojane–Blagovica od km 79,320 do km 87,507: izvedba
elektro in strojnih instalacij v predorih Trojane in Podmilj” (Ob-6319/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 20. 5. 2004 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2004 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 50
Ob-10935/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela na poštni
pošti Grgar.
(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: Grgar.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje: 15. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
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petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 9. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A-UPB1 mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je
predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu
2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših
od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti;
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti
javno naročilo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; potrdilo pooblaščenega revizorja,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev
do dneva izdaje potrdila; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna do 19. 8.
2004; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem,
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja,
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da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v
Republiki Sloveniji, rok plačila mora ustrezati
zahtevanemu v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora predložiti izjavo, da bo končal z
deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 8. 2004, predvideni datum odločitve:
18. 6. 2004.
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: 20. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 04/2004
Ob-10966/04
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail:
vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Košnica – razširitev omrežja proti Libojem (Zg. Košnica).
(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: Košnica pri Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del meseca junija 2004, rok izvedbe 4 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Petra Kodela, dipl. upr. org., tel.
03/42-50-340, faks 03/42-50-360. Vsa vprašanja v zvezi z razpisom sprejemamo v pisni
obliki. Odgovori se posredujejo vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu
podjetja vsak delovni dan do 31. 5. 2004
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije ali po pošti po predhodno
faksiranem potrdilu o plačanih stroških.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod
– kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, št. 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 5. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje, prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 31. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Mestne

občina Celje, Oddelka za okolje, prostor ter
komunalo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 4 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da
ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
Ponudnik mora biti sposoben izvesti
predmet javnega naročila, vsi kooperanti
morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v 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:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS-a, oba dokumenta
morata odražati zadnje stanje,
– dokazilo/izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 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,
– BON 1 in BON 2 za podjetja, BON 3 in
ZR za samostojne podjetnike,
– ostalo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje
navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 14. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

�
�
�
Cpovp �
� � 100� � 0,8
C � �100 � ��1 �
�
C
ponudbe
�
�
�
�
Cpovpr.... povprečna cena ponudb
Cponudbe...cena ponudbe
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2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk.
2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del:
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!)
– U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 60 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

3. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna:
– izgradnja vodovoda v dolžini 200 m,
premera 80 mm ali več in ga je ponudnik
izvedel v letih 1999–2004,
– izgradnja vodovodnega rezervoarja
volumna 30 m3 ali več zgrajenega v letih
1999–2004 (obvezna je 1 referenca za izgradnjo objekta).
Maksimalno število referenc za izgradnjo
objekta, ki jih bo naročnik pri ocenjevanju
upošteval, sta dve referenci.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta s karakteristikami; dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅ in
material cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja.
Zap.
št.

Naziv investicije

Leto izvajanja

1.

xxxx

od 1999
do 2004

Investitor

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo:
Št. pozitivnih
referenc

– 5 in več
– 3–4
– 1–2
– brez

Št. 35201-2/2004
Ob-10967/04
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mostu preko Kamniške Bistrice.
(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: Občina Kamnik (povezava obvoznice in Usnjarske ceste – poleg
brvi).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, tel. 01/831-81-00, kontaktna oseba: Peter Osolnik, inž. gr., Aleš
Škorjanc, univ. dipl. inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na račun Občine Kamnik, št.:
01243-0100002257, ki je odprt pri Banki
Slovenija z navedbo »Plačilo RD – Izgradnja mostu preko Kamniške Bistrice«, sklic
7130 00 200.

Št.

R1 = 120 točk
R1 = 100 točk
R1 = 80 točk
R1 = 0 točk

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 11. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št. 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
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: ponudnik je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik
z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje
tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
24. 8. 2004, predvideni datum odločitve najpozneje do 24. 8. 2004.
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Izračun: R = R1 X 0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in
navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela.
Vrednost

Tekstualni in tehnični opis
objekta

Naročnik na namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev
bodo ponudbe ocenjene po merilu najvišje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Občina Kamnik
Št. 34400-0001/2004
Ob-10970/04
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 01/78-78-385,
faks 78-77-697.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno in
ročno asfaltiranje ter postavljanje prometne signalizacije na lokalnih cestah,
javnih poteh, nekategoriziranih cestah,
javnih in drugih površin v Občini Ivančna Gorica za leto 2004.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se oddajajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 15. 6. 2004, konec pa 31. 12.
2004.

Stran

2672 /

Št.

44-47 / 30. 4. 2004

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, oseba Jereb Tone, oziroma tajništvo
Tatjana Markelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu s 24. členom ZJN ni omejitve, torej vsak delovni dan
in ves delovni čas Občine Ivančna Gorica.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na podlagi zahteve ponudnika bo izstavljen račun na ponudnika v višini
5.000 SIT za stroške razpisne dokumentacije. Znesek je potrebno plačati pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, vložišče. Kuverta
mora biti zaprta in zapečatena ter označena
“Ne odpiraj – Ponudba – Asfaltiranje 2004”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2004 ob 9. uri na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica – sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 250.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se poravnavajo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunu RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. 50% razpisanih del
se financira iz proračuna občine in 50% iz
proračuna krajevne skupnosti. Rok plačila
je 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 90 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predviden datum odločitve je 15 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80%,
– reference – 10%,
– fiksnost cen in rok plačila – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice zahtevati odškodnino
iz tega naslova. Razpisna dokumentacija ni
na voljo v elektronski obliki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Občina Ivančna Gorica
Št. 04/04
Ob-10979/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34,
1230 Domžale, tel. 01/72-95-440, faks
01/72-95-450.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
delavnic.
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(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: Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2004, 4
mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, Katarina Vavtar, tel. 01/72-95-440.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti v tajništvu,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure, od dneva
te objave dalje ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z vključenim
DDV na transakcijski račun družbe številka: 18300-0012119440; odprt pri LB Banki
Domžale d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 1. 6. 2004 ob 10. uri, Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34,
Domžale, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 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): /
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: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, rok izvedbe, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-11055/04
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: postavitev varovalnih zaščitnih ograj na avtocestah.
(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: APE Postojna: A1 odsek 0652 Brezovica–Vrhnika od km 1,600
do km 3,100,
PE Slovenske Konjice:
A1 odsek 0635 Slivnica–Fram od km
0,000 do km 0,200,
A1 odsek 0036 Fram–Slovenska Bistrica
od km 7,300 do km 7,600,
A1 odsek 0036 Fram–Slovenska Bistrica
od km 8,100 do km 8,600,
A1 odsek 0640 Celje–Arja vas od km
6,300 do km 6,900,
PE Ljubljana: A1 odsek 0017 Barjanska–Vič in A1 odsek 0617 Barjanska–Vič
(mikrolokacijo se bo določilo naknadno na
kraju samem) v skupni dolžini 900 m.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvajalec se obvezuje dokončati razpisana dela v roku 60 dni
od dneva 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 Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206. Strokovne informacije
posreduje Breda Rok, inž. grad. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
tel. 01/30-68-249, faks 01/30-68-251.
(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: 6.000 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
4. 6. 2004 do 12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 6. 2004
ob 13. 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 900.000 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.
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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: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
Ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
a) povprečni letni promet v zadnjih treh
letih oziroma kolikor podjetje posluje krajši
čas, od ustanovitve, razviden iz dokumentov, navedenih v točki 5.1 (g) navodil ponudnikom v višini 30,000.000 SIT za izvedbo
vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v
zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki
5.1(h) navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1 (i)
navodil ponudnikom;
d) odgovorni vodja del mora biti oseba z
visoko ali višjo izobrazbo gradbene 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.
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 24. 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: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-11056/04
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: izdelava
PGD, PZI, PZR za G1-2 (HC) Hajdina
(Draženci) – Ptuj.
(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: G1-2 (HC) Hajdina (Draženci) – Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predmetna naloga se bo izvajala po fazah. Roki izdelave
posameznih faz so naslednji: PGD, PZI
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dokumentacijo mora izvajalec izdelati (ob
spremljavi recenzentov) v roku 120 dni
po potrditvi idejne rešitve. Popravke, ki jih
mora izvajalec izdelati po recenziji in potrditev projekta PGD, PZI s strani recenzentov,
mora pridobiti v 14 dneh. Na podlagi potrjenega projekta PGD, PZI mora izvajalec
izdelati tudi PZR dokumentacijo. Končni rok
za izpolnitev prevzetih obveznosti je 180 dni
po podpisu pogodbe.
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 Danijela
Fišer, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., tel. 02/23-43-219, faks
02/23-43-225.
(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: 8.000 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
9. 6. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 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 3,600.000 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): 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: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja. Ponudniki morajo predložiti
dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
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a) povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1 (g) teh
navodil ponudnikom v višini 60,000.000 SIT
za izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1
(h) teh navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1 (i)
teh navodil ponudnikom;
d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta, ki mora izpolnjevati pogoje
po ZGO-1.
Ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev odgovornih
za izvedbo pogodbe v skladu z zahtevo po
točki 5.1 (j).
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi
oseba, ki jo Izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe.
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 29. 9. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana naslednja merila: 1. reference, 2. ponudbena cena,
3. rok izvedbe PGD/PZI projekta.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-11057/04
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: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na AC A1
odsek 0037 Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice od km 0,300 do km 2,900.
(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: AC A1 odsek 0037 Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice od km
0,300 do km 2,900.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 18 dni od uvedbe izvajalca v delo, in
sicer najkasneje do 15. 11. 2004.
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.,
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tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Breda Rok, inž.
grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249, faks
01/30-68-251.
(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: 10.000 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
8. 6. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2004 ob
10. 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 5,522.400 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): 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: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
Ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
a) povprečni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1 (g) navodil ponudnikom v višini 184,000.000 SIT
za izvedbo vseh razpisanih del;
b) v zadnjih 5 letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela kot je predmet javnega naročila, in sicer na avtocestah, hitrih
cestah in glavnih cestah, v skladu z zahtevo
po točki 5.1 (h) navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1 (i)
navodil ponudnikom;
Ponudnik mora zagotoviti vso nujno potrebno opremo za izvedbo del kot glavno
opremo za izvedbo del pa mora zagotoviti: rezkar minimalne širine 1,90 m, finišer
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minimalne širine 8,20 m, finišer minimalne
širine 4,5 m in brizgalni stroj z elektronskim
vodenjem pobrizga in registratorjem količine
pobrizga.
Kapaciteta asfaltne baze za dobavo
DBM mora biti minimalno 700 t/dan, za dobavo BD 32 pa mora biti kapaciteta asfaltne
baze minimalno 1.500 t/dan. Za nabavo
vseh glavnih količin potrebnih gradbenih
materialov (asfalt) za realizacijo razpisanih
del, je maksimalna dolžina transportnih poti
lahko do 100 km.
d) odgovorni vodja del mora biti oseba z
visoko ali višjo izobrazbo gradbene 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.
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 28. 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: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11097/04
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje, faks 03/839-33-05, tel.
03/839-33-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: I. faza izgradnje prizidka dveh učilnic pri adaptaciji in dograditvi Osnovne šole in športne
dvorane v Mozirju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mozirje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje avgust
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, dodatne informacije: Bojan Leben, udig., tel.
01/23-44-034, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 4. 2004 od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo
na transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 13. uri, Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje – sejna soba,
II. nadstropje
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih:
skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
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.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
Bojan Leben.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Občina Mozirje
Ob-11107/04
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25. junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00, faks
05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija in vodovod Renče – II. faza – gradbena
in montažna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Renče (Mestna občina
Nova Gorica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 16. 8.
2004, zaključek del 24. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, investicijsko-razvojni sektor, kontaktni osebi: Andrej
Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja Nemec,
univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi LB
d.d. št. 02241-0089741389.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 9. uri na sedežu družbe
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 120 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od izstavitve
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 z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 120 dni od odpiranja. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, možnost kompenzacije 10%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 40305-00009/2004 0001 01
Ob-11113/04
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28, e-mail:
obcina.miklavz@miklavz.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
sekundarne ulične kanalizacije V. faza
2. etapa, v Miklavžu na Dravskem polju
(fekalni kanal 970 m, meteorni kanal 545
m), gradbena dela rekonstrukcije drugih
komunalnih vodov (vodovod, javna razsvetljava, katv) in ureditev cestišč.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi izvedbo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma
20. junij 2004 do 20. december 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:

Št.

– razpisna dokumentacija: vložišče Občinske uprave občine Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
– dodatna pojasnila: Ana Juvan, univ.
dipl. inž. gradb., za tehnična vprašanja,
Francka Pegan, dipl. upr. org., za vsa druga vprašanja, tel. 02/629-68-26 (Juvan) ali
02/629-68-25 (Pegan).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT, z
DDV, na transakcijski račun občine, št.
01369-0100009566, eletronsko plačilo ali s
plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 5. 2004, do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004, ob 12. uri, na sedežu naročnika,
Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika skupine ponudnikov v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana
kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih
naročilih): ponudniki morajo predložiti dokazila o skupnem nastopu, iz katere so razvidna njihova medsebojna razmerja in kdo
je podpisnik 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:
1. je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
2. ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila potrebno dovoljenje na
podlagi posebnega zakona;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden drug podoben
postopek;
5. da ima poravnane davke in prispevke,
v skladu s predpisi;
6. ekonomsko finančni pogoj: ponudnik v
zadnjih šestih mesecih od dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih zapadlih
obveznosti ali ni imel blokiranih računov;
7. je v zadnjih petih letih opravil gradnjo
najmanj dveh objektov kanalizacije, katerih
pogodbena vrednost presega 40 mio SIT;
8. razpolaga z zadostno lastno ali najeto tehnično opremo za izvedbo javnega
naročila (rovokopač, kamion, nivelir laser,
valjar, bager, ročni komprimator, vrtalni
stroj za izdelavo priključkov na betonske
cevi, finišer);
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9. odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov
– ZGO-1;
10. je imel v zadnjih treh letih zaposleno najmanj 15 delavcev in vodstvenega
osebja;
11. navede morebitne podizvajalce, ki
bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, katera dela bodo oddana podizvajalcem
ter da za njihovo delo v celoti odgovarja do
naročnika;
12. ima ponudnik zavarovano odgovornost po 33. členu ZGO-1, za škodo,
ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim
osebam, v zvezi z opravljanjem dejavnosti
najmanj v višini 10 mio SIT;
13. ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu, in da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti.
Dokumentiranje izpolnjevanja pogojev je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 7. 2004.
Predvideni datum sprejema odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika je 6. 6.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 80% točk,
2. garancija na izvedena asfalterska dela
– 20% točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 784/04/04
Ob-11142/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska ul.
1, 2000 Maribor, tel. 02/450-01-00, faks
02/450-02-25.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri izgradnji nadomestnega objekta
za Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe se oddajo po sklopih
1. gradbena in obrtniška dela, 2. strojne
inštalacije in 3. elektro inštalacije, možno
je oddati ponudbo za en sam sklop ali za
vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: na podlagi
PGD projekta je potrebno, da izvajalec izdela PZI projekt.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 1. 7. 2004, predviden čas izdelave PZI projektov 1 mesec in čas izvedbe 6
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Proplus d.o.o. Maribor,
Strma ul. 8, kontaktna oseba Srečko Škerget, tel. 02/250-41-10.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo 30.000 SIT na TRR
Proplus d.o.o. št. 04515-0000334091.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 6. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska ul. 1, tajništvo direktorja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2004 ob 12. uri, sejna soba v pritličju
na Prvomajski ul. 1 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z Zakonom o izvrševanju proračuna, podzakonskimi predpisi in pogodbo.
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: da izpolnjuje poleg vseh pogojev
po 42. členu po 1. in 4. točki, kar dokazuje s
potrdili po 42. členu po 2. in 5. točki, še pogoje po 42.a členu 1.1. točke, kar dokazuje z
dokazili po 2.1. točki istega člena in po 42.a
členu 1.2. točke z dokazili po 2.2. členu, pri
čemer mora predložiti dokazila za 1. sklop
GO del, da je v zadnjih treh letih izvedel GO
dela vsaj na dveh objektih v višini več kot
500 mio SIT, 2. za sklop strojnih inštalacij
– da je izvedel strojne inštalacije v zadnjih
treh letih vsaj na dveh objektih v vrednosti
več kot 200 mio SIT in 3. za sklop elektro
inštalacij – da je izvedel elektro inštalacije
v zadnjih treh letih vsaj na dveh objektih v
vrednosti več kot 100 mio SIT, kar dokazuje
skladno z dokazili 42.a člena po 2a, b, č,
d in e točko, vse skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe do
1. 9. 2004, predvideni datum odločitve 30.
6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: – ponudbena cena 70%, reference ponudnika 15%,
reference kadrov 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 664/04/04 z dne 5. 4. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 344-4/2004
Ob-11143/04
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31, e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija cestne infrastrukture v Občini
Trebnje v letu 2004: dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za izdelavo
finega planuma v povprečni deb.15 cm;
izdelava finega planuma; dobava in polaganje asfalta v kompletu z muldo v si-
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stemu bito drobir BD 16 in debelini 6 cm;
čiščenje obstoječega asfaltnega vozišča
in pobrizg z bitumensko emulzijo ter
dobava in polaganje asfaltnega betona
v sistemu AB 11 v debelini 3 oziroma 4
cm; priprava podlage in izdelava asfaltne
mulde debeline 6 oziroma 4 cm; izravnava asfaltnega vozišča z asfaltno maso AB
0/11; dosip bankin, dobava in vgrajevanje
betona MB20.
(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: javne poti in ceste območja Občine Trebnje, med ostalimi tudi
na cestah:
– 425031 Trebnje–Rdeči Kal,
– 425202 Brezovica–Velika Loka,
– 425231 Zabrdje–Rodine,
– 425251 Mirna–Mokronog,
– 425312 Šentrupert–Hom,
– 425601 Dol. Nemška vas–Gomila,
– 425631 D. Ponikve–Jordan Kal,
– 426101 Vel. Dole–Zagradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma 21. 6. 2004, dokončanje del predvidoma 29. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Trebnje,
Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5,
Trebnje; kontaktna oseba Tone Kastelic, tel.
07/348-11-08.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 25. 5. 2004,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 13.uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT plačjivo na
transakcijski račun Občine Trebnje, št.
01330-0100016133 s pripisom “razpisna
dokumentacija asfalt 2004”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje (sprejemna pisarna soba št. 02).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 13.uri, na naslovu Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mala
sejna soba (1. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 9 mio SIT,
ki mora veljati najmanj 30 dni od sprejema
odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik, plačila za izvedena dela na podlagi mesečnih situacij, rok
plačila najmanj 60 dni od prejema situacije
v vložišče naročnika.
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: ponudnik mora za dokazovanje
ekonomsko finančne sposobnosti predložiti
revidirano bilanco stanja ali izpisek iz bilan-

ce stanja. Za izpolnjevanje minimalnih pogojev mora ponudnik priložiti:a) izkaz celotnih
prihodkov od gradenj in storitev za zadnja
tri poslovna leta oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od dneva ustanovitve, b)
dokaz o izkušnjah kot glavni izvajalec, pri
vsaj enem naročilu v zadnjih petih letih za
istovrstna dela kot je predmet tega razpisa,
v skladu z razpisno dokumentacijo, c) izjavo
o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti zahtevane glavne opreme po tem razpisu, d) v
ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja
izvedbe, e) terminski plan izvedbe del, f) izjava o izvajanju kontrole kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb,
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Občina Trebnje
Št. 402-00-8/2004-44
Ob-11146/04
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: Pišnica
– prodna pregrada pri hotelu Lek (km
1,798) v Kranjski Gori.
(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: reka Pišnica v Kranjski Gori.
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
1 mesec 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 – 23410003, z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 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:
2. 6. 2004 ob 13. uri, Ministrstvo za okolje,
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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 izbrana 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 en
objekt podobnega tipa – izgradnja prodne
pregrade. 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
120 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

Št.

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: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-00-8/2004-38
Ob-11147/04
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: Žebnik,
desni pritok Sopote v km 4,25 – ureditev
od km 0,00 do km 0,45 vključno z zadrževanjem plavin.
(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: Žebnik, desni pritok
Sopote v km 4,25.
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 2,5
meseca 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 – 23410003 z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 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:
2. 6. 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.
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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): 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.
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 5 in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj
en objekt podobnega tipa –gradnja AB
težnostnih pregrad na vodotokih. 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
120 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: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-00-8/2004-40
Ob-11148/04
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
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3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
erozijskega zaledja Bače.
(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: reka Bača v Lajtni
grapi.
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
2 meseca 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 – 23410003 z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 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:
2. 6. 2004 ob 10. 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 izbrana 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 5 in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj
en objekt podobnega tipa –gradnja AB
prodne prebiralne pregrade. Kot doka-
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zilo 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
120 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. 01/30-94-223.
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: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-00-8/2004-39
Ob-11149/04
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: sanacija
jezu na Kokri pri deželni meji.
(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: reka Kokra v kraju
Spodnje Fužine.
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 2,5
meseca 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 – 23410003, z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 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:
2. 6. 2004 ob 11. 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 izbrana 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 en
objekt podobnega tipa – gradnja jezovne
kombinirane zgradbe na vodotoku širine
nad 10 m in izvedba ribje steze. 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:
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– 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
120 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: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 53
Ob-11150/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri obnovi
pošte Polhov Gradec.
(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: Polhov Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 15. 9.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 11.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A-UPB1 mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s spredpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in
potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti);
ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj; ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrdilo
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna do 19. 8. 2004;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v
primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji, rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
ponudnik mora predložiti izjavo, da bo končal z deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 8. 2004, predvideni datum odločitve:
18. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 56
Ob-11151/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri obnovi
pošte Slovenska Bistrica.
(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: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 1. 10.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 12.15, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A-UPB1 mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke, pri-
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spevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in
potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti);
ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj; ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrdilo
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna do 19. 8. 2004;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v
primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji, rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
ponudnik mora predložiti izjavo, da bo končal z deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 8. 2004, predvideni datum odločitve:
18. 6. 2004.
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: 23. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 57
Ob-11152/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri obnovi
pošte 2116 Maribor.
(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: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 15. 9.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 13. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A-UPB1 mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in
potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti);
ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj; ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrdilo
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna do 19. 8. 2004;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v
primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik

zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji, rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
ponudnik mora predložiti izjavo, da bo končal z deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 8. 2004, predvideni datum odločitve:
18. 6. 2004.
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: 23. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 35306-1/2004 (1019)
Ob-11172/04
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, obcina@lenart.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
centralne čistilne naprave Lenart (4500
PE).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je tudi pridobitev projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja in PZI. Naročnik
sicer razpolaga s PGD, PZI projektom
Centralna čistilna naprava Lenart, PE
4500+500 (izdelovalec Biro Lenart, Branko
Kramberger s.p., Lenart), vendar ta projekt
ne omejuje ponudnikov pri ponudbi svojih
zamisli, tehnologij, znanj. Izvajalec poskrbi
za pridobitev vseh potrebnih soglasij, poročil…, za pridobitev gradbenega dovoljenja
v imenu investitorja. Ponudnik ponudi tudi
vso tehnično dokumentacijo potrebno za
izvedbo del, poskrbi za tehnični pregled,
poiskusni zagon in delovanje in tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja. Naročnik bo
za izbrano ponudbo izvedel revizijo projektne dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: mesto Lenart ob potoku
Velka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
– variantna ponudba mora izpolnjevati minimalne tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 10. 8. 2004 (začetek izdelave
lokacijsko-tehnične dokumentacije z vsemi
soglasji), predvideno dokončanje del je v
30. 8. 2005 (dokončanje izgradnje). Podrobnejši terminski plan je naveden v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, Avgust Zavernik, soba št. 24/II,
tel.:02/729-13-14 ali Srečko Aleksander Padovnik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 9.600 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba
7/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2004 ob 10. uri, na naslovu Občine Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
ki mora veljati še 60 dni od datuma odpiranja ponudb, torej do 9. 8. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok
plačila je 60 dni od situacije. Zadnjih 20%
pogodbene vrednosti se izplača po pridobitvi uporabnega 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 primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
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 9. 8. 2004, predviden datum odločitve o
izbiri izvajalca je 9. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba skladno z razpisno dokumentacijo (najnižja skupna cena
= 94%; garancijska doba za gradbena dela
= 3%, garancijska doba na vgrajeno opremo = 3%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela se oddajo po načelu “ ključ v roke”.
Izbor tehnologije čiščenja je prepuščen ponudniku, ob upoštevanju minimalnih tehničnih zahtev navedenih v razpisni dokumentaciji in standardov ter zakonodaje veljavne na
področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Sloveniji in EU. Ponudnik mora
zagotoviti tehnične načrte (projekte), potrebna dovoljenja z imeni investitorja, izgradnjo,
zagon objekta in pridobitev uporabnega
dovoljenja Za zainteresirane ponudnike bo
organiziran informativni sestanek dne 19. 5.
2004 ob 9. uri v prostorih Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba 28/II in po
njem še ogled lokacije gradnje.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Občina Lenart

Št.

Št. 04/04
Ob-11174/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-619, telefaks 01/58-89-759.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava
sistema ogrevanja in uvedba hlajenja v
poslovni stavbi Verovškova 62.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Verovškova
62.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
junij 2004 in rok dokončanja junij 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacije je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, Oddelek za javna naročila,
soba 215. Za dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo vam je na voljo
Primož Škerl, u.d.i.str., tel. 01/58-89-619,
GSM 041/372-991, elektronska pošta: primoz.skerl@energetika-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem
v točki (a) do dneva, ko je potrebno oddati
ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Znesek plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže
na transakcijski račun Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., pri NLB, d.d.
št. 02924-0253764022, s sklicem na št.
500-04-04. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 28. 5. 2004 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v
vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 28. 5. 2004, ob 12. uri,
v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
22,800.000 SIT, z veljavnostjo do 27. 7.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v
roku najmanj 30 dni od datuma uradno evidentiranega prejema računa v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
po fazah izvedbe pogodbenih obveznosti:
– izvedba celotnega ogrevalno hladilnega razvoda z montažo konvektorjev, radiatorjev, armatur in druge strojne opreme,
vključno s hladilno podpostajo in kondenčno
kanalizacijo ter tlačni preizkus – 19%,
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– zaključek izvedbe obrtniških del – 7%,
– zaključek prvega meseca poskusnega
obratovanja ogrevalnega dela (ob primernih
vremenskih razmerah) ter opravljen funkcionalni preizkus vseh vgrajenih elementov
– 2%,
– izvedba elektro instalacij (namestitev in
priključitev sobnih krmilnikov in druge sobne
opreme) po objektu ter preskus brez delovanja CNS – 10%,
– dobava in vgradnja glavne elektro
opreme (stikalni blok SB-SN), izvedeno
električno in CNS ožičenje za potrebe ogrevanja (priključitev toplotnih postaj razen
parne postaje) – 6%,
– izvedeno električno in CNS ožičenje za
potrebe hlajenja – 3%,
– dobava in montaža programske in
strojne opreme CNS in preizkus delovanja
celotnega CNS – 6%,
– zaključek prvega meseca poskusnega
obratovanja ogrevalnega dela (ob primernih
vremenskih razmerah) ter testiranja delovanja vseh vgrajenih elementov – 2%,
– izvedena gradbena in strojna dela na
povezavah hladilna centrala – toplotna postaja in hladilna centrala – hladilni stolpi,
izdelava jaška ob hladilnih stolpih ter točkovnih temeljev hladilnih stolpov, skupaj
s tlačnim preizkusom strojnih instalacij in
vzpostavitvijo prvotnega stanja. Izvedena
gradbena dela na tlakih v hladilni centrali
– 6%,
– dobava in vgradnja glavne ogrevalne
opreme (kompaktna toplotna postaja in
ostale toplotne postaje) – 4%,
– dobava in vgradnja glavne hladilne
opreme (hladilni agregat, hladilni stolpi,
parna postaja, črpalke hladilne in hlajene
vode) – 17%,
– zaključek strojnih in elektro del na toplotnih postajah – 2%,
– zaključek strojnih in elektro del v haldilni centrali in na parni postaji – 9%,
– zaključek prvega meseca poskusnega
obratovanja ogrevalnega dela (ob primernih
vremenskih razmerah) – 2%,
– zaključek poskusnega obratovanja (ob
primernih vremenskih razmerah) in celoten
funkcionalni prevzem – 5%.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočnost obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
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sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane,
– finančno stanje,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– plačilni pogoji,
– referenčna lista kadrov,
– rok izvedbe,
– terminski plan gradnje,
– organiziran servis,
– garancijski rok,
– reference za sklop A,
– reference za sklop B,
– reference za sklop C,
– vzdrževanje postrojenja in dobava rezervnih delov za sklop C.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 27.
7. 2004, predvideni datum odločitve o izboru
izvajalca do 17. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost po sistemu »funkcionalni ključ v roke, periodičnih vzdrževalnih pregledov in servisnih ur (60) hladilnega
postrojenja za obdobje 3 let (55 točk),
– tehnična ustreznost za sklop B (5
točk),
– tehnična ustreznost za sklop C (5
točk),
– reference za sklop A (5 točk),
– reference za sklop B (5 točk),
– reference za sklop C (10 točk),
– garancijski rok (10 točk),
– odzivni čas za odpravo nepravilnosti
in okvar v času trajanja garancijske dobe
(5 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Slovenska 25, 9000 Murska Sobota, tel.
02/534-88-10, kontaktna oseba Tomislav
Pirling, udig.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2004 do
15. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT + DDV na transakcijski račun št. 02340-0014173247 NLB,
podjetja Statikon d.o.o., pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ljudska univerza Murska Sobota,
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 2004 ob 10.15, Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova 33, 9000 Murska
Sobota.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% orientacijske cene
investicije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opisani
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): pogodba, z
navedbo odgovorne osebe glavnega izvajalca in vsemi podizvajalci z imeni odgovornih oseb.
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: opisani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, rok odločitve o
sprejemu ponudbe 11. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: podana v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Ljudska univerza Murska Sobota

Ob-11193/04
1. Naročnik: Ljudska univerza Murska
Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje.
2. Naslov naročnika: Slomškova 33,
9000 Murska Sobota, tel. 02/536-15-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija
in rekonstrukcija obstoječega objekta.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: celotni objekt je razdeljen na fazo I
in fazo II. Predvidena je gradnja faze I. Od
ponudnikov zahtevamo ločeno ponudbo za
fazo I in fazo II.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tešanovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 21. 6. 2004, dokončanje 20. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Statikon d.o.o.,

Št. 404-01-64/2004
Ob-11242/04
1. Naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Mestna
občina Nova Gorica.
2. Naslov predstavnika naročnikov: Republika Slovenija, Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je najem s postopnim
odkupom – leasing objekta Športna dvorana v Novi Gorici.
Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje
naročnikov, izbrani ponudnik pa bo moral:
– izvesti gradnjo objekta na parcelah
št. 657/5, 657/8, 657/13, 657/20, 657/21,
1961, 1960, 657/10, 631/3, 657/22 in 1959
k.o. Nova Gorica vse v skladu z zemljiško
knjižnim dovoljenjem;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno
in elektro instalacijska dela na objektu z zunanjo ureditvijo, in izvedbo vseh komunalnih
priključkov vključno s plačilom priključnin in
pristojbin;

– opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
– Izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom ZGO-1 in zagotoviti
uporabno dovoljenje;
vse v skladu s to razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
ter ostalo pozitivno zakonodajo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija PGD in PZI je izdelana.
4. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni podpis
pogodbe julij 2004, predvidena oddaja objekta v najem 1. 9. 2005.
Rok trajanja najema je predvidoma 10
let od datuma zapisniško izvršene primopredaje objekta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, dodatne informacije: Silva Tišma,
tel. 05/33-50-160, e-mail: silva.tišma@nova-gorica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačilo na TRR
MO Nova Gorica št. 01284-01000-14022,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1 – glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1 – steklena dvorana, dne 14. 6.
2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 50,000.000 SIT, z veljavnostjo še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih še:
– ali je proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali kakšen drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja oziroma ali poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
– ali je ponudnik kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– ali ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež, oziroma ali je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati;
– ali je ponudnik finančno in poslovno
sposoben, to je da v zadnjih 6 mesecih ni
bil v blokadi pri nobeni izmed bank, pri katerih ima TRR;
– ali je ponudnik zanesljiv, ima izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbe;
– ali je ponudnik do svojih podizvajalcev
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti v skladu z uredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je julij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 26. 4. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 2/2004
Ob-11248/04
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: 1380 Cerknica, Cesta 4. maja 53, tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in dozidava vrtca enote na
Rakeku.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za celoten obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Rakek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 20. 6.
2004, dokončanje dela 10. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4.
maja 53, 1380 Cerknica – Irena Zalar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja razpisa, med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je upoštevan v ceni), virmansko nakazilo na transakcijski račun 01213-0100002563, Občina
Cerknica, pri UJP Postojna, za namen Rekonstrukcija in dozidava vrtca na Rakeku.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica. 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, po-
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nudbena dokumentacija s ponudbo pa mora
biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico
in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Cerknica.
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: 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: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. 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 ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. 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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
7. izjava, da bo kot izvajalec gradbeno
obrtniških del prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri delu ter da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali dela, opravljen izpit iz
varstva pri delu za delo na gradbiščih;
8. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
9. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
10. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, izvedel vsaj dve tovrstni
storitvi;
11. da ima ustrezne tehnične kapacitete
za izvedbo javnega naročila;
12. da bo izvajal vsa dela v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov, s področja predmeta
javnega naročila;
13. da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije;
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14. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;
15. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
16. seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti, zlasti oseb, ki bodo
vodile izvedbo gradnje;
17. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;
18. da nudi najmanj 3 leta garancijo na
izvedena dela;
19. predložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob sklenitvi pogodbe,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
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 3. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 60
točk, plačilni pogoji 15 točk, reference 15
točk, garancijski rok 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Občina Cerknica
Ob-11306/04
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavbno
podjetje d.d., Krško.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tel. 07/48-17-201, faks
07/48-17-250.
3. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja
vodovoda Sremič.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora ponudbo
oddati za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Sremič, Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
pričela 10 dni po podpisu pogodbe in dokončala do najkasneje 30. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Kostak d.d. Krško, Leskovška
cesta 2a, Tehnično-razvojni sektor, Željko
Horvat, tel. 07/48-17-232; dodatne informacije: Občina Krško, CKŽ 14, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Matjaž Pirc, tel.
07/49-81-277.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, transakcijski račun pri SKB d.d.: 03155-1000187879.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Kostak d.d. Krško, tajništvo družbe, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004, ob 12. uri, Kostak d.d. Krško,
sejna soba sektorja komunala.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 60 dni od prejema situacije in v
skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju
proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1, 47.
člen): pogodba s solidarno odgovornostjo
družbenikov.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet 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 zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja ter poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava
(velja tudi drug podoben postopek),
d) da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
e) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega
razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev,
f) da je ekonomsko in finančno sposoben,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
h) da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma svojih dobaviteljev,
i) da izpolni in podpiše izjavo o prostih
kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega
naročila,
j) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 2. 8. 2004; 20 dni od odpiranja ponudb.
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: 26. 4. 2004.
Kostak d.d. Krško
Št. 351-05-13/2004
Ob-11312/04
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
in Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
za prizidek k Narodnemu domu v Celju za
potrebe Upravne enote Celje in Mestne
občine Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvajanja gradenj je julij 2004 in dokončanje v 13 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana – tajništvo Sektorja za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva
oddaje ponudb, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana – sejna
soba; 2. 6. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
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;
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan

v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
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. za pravne osebe: fotokopija potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003; potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe, za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik): fotokopija davčne
napovedi za leto 2003, potrjene 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;
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 izgrajenih vsaj treh poslovnih ali stanovanjskih objektov velikosti vsaj
1000 m2 neto površine, s tem, da eden od
teh presega 1500 m2 neto površine (veljajo
objekti, ki so zgrajeni v največ 15 mesecih v
obdobju zadnjih 5 let pred oddajo ponudbe;
opomba: čas izgradnje velja za posamezni
objekt, za dokončanje izgradnje se šteje
datum pridobitve uporabnega dovoljenja),
vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave
za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih
s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
8. kopija veljavne zavarovalne police za
predmet javnega naročila – GOI dela, skladno s 33. členom ZGO-1;
9. 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 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 delovni dobi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 8. 2004.
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15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
Ogled projektne dokumentacije je v času
od 10. do 17. 5. 2004 med 9. in 11. uro na
Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, v tajništvu Sektorja za investicije,
Gregorčičeva 25a, Ljubljana, ogled na objektu pa dne 19. 5. 2004, ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42 z dne
23. 4. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 404-01-65/2004
Ob-11315/04
1. Naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Občina Lendava.
2. Naslov predstavnika naročnikov: Republika Slovenija, Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je najem s postopnim
odkupom – leasing objekta Dvojezična
srednja šola Lendava s športno dvorano.
Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje
naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral:
– izvesti gradnjo objekta na parceli št.
4258/6 k.o. Lendava vse v skladu z zemljiško knjižnim dovoljenjem;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo, in izvedbo vseh komunalnih priključkov od roba parcele do objekta
vključno s plačilom priključnin in pristojbin;
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
– zagotoviti uporabno dovoljenje,
vse v skladu s to razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
ter ostalo pozitivno zakonodajo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija PGD in PZI je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni podpis
pogodbe julij 2004, predvidena oddaja objekta v najem 1. 9. 2005.
Rok trajanja najema je predvidoma 10
let od datuma zapisniško izvršene primopredaje objekta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne informacije: Bojana Sovič, Srečko Škerget, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, e-mail:
proplus@proplus.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačilo na TRR

Št.

Proplus d.o.o. št. 04515-0000334091, pred
dvigom razpisne dokumentacije;
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 6. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana, dne
16. 6. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 50,000.000 SIT, z veljavnostjo še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih še:
– ali je proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali kakšen drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja oziroma ali poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
– ali je ponudnik kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ali ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež, oziroma ali je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati;
– ali je ponudnik finančno in poslovno
sposoben, to je, da v zadnjih 6 mesecih ni
bil v blokadi pri nobeni izmed bank, pri katerih ima TRR;
– ali je ponudnik zanesljiv, ima izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbe;
– ali je ponudnik do svojih podizvajalcev pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti v skladu z uredbo o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je julij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 26. 4. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 404-01-66/2004
Ob-11317/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je najem s postopnim
odkupom – leasing objekta Ekonomska
gimnazija v Kranju.
Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje
naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral:
– izvesti gradnjo objekta na parcelah
parc. št. 873/2, 893/1, 894, 855, 898, 1029
in 1033/1 vse k.o. Kranj vse v skladu z zemljiško knjižnim dovoljenjem;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo, in izvedbo vseh komunalnih priključkov od roba parcele do objekta
vključno s plačilom priključnin in pristojbin;
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
– zagotoviti uporabno dovoljenje;
vse v skladu s to razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
ter ostalo pozitivno zakonodajo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija PGD in PZI je izdelana.
4. Kraj izvedbe del: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni podpis
pogodbe julij 2004, predvidena oddaja objekta v najem 1. 9. 2005.
Rok trajanja najema je predvidoma 10
let od datuma zapisniško izvršene primopredaje objekta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Domplan
Kranj d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, tel.
04/206-87-81, faks 04/206-87-01, dodatne
informacije: Janez Fajfar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačilo na TRR
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št.
01100-6300109972.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana, dne
15. 6. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 50,000.000 SIT, z veljavnostjo še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
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z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih še:
– ali je proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali kakšen drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja
oziroma ali poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali je bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež;
– ali je ponudnik kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ali ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež, oziroma ali je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati;
– ali je ponudnik finančno in poslovno
sposoben, to je, da v zadnjih 6 mesecih ni
bil v blokadi pri nobeni izmed bank, pri katerih ima TRR;
– ali je ponudnik zanesljiv, ima izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbe;
– ali je ponudnik do svojih podizvajalcev
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti v skladu z uredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je julij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 26. 4. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 351-05-18/2004
Ob-11319/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
za izvedbo ogrevalno hladilnega sistema
na Dunajski 47, v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvajanja gradenj je takoj po uvedbi
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v delo, to je predvidoma 15. 6. 2004 in dokončanja v 30 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana – tajništvo Sektorja za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva
oddaje ponudb, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana – sejna
soba; 3. 6. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
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 poslovanja
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 po-

nudb, 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 gradbenih del oziroma del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstne dela), z zneski,
datumi in nazivi končnih naročnikov, vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave za vsak
posel – pogodbo posebej, izdanih s strani
končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti;
6. a) fotokopija potrdila; BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003;
b) 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 ponudb;
c) 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 s priloženim potrdilom
o zaključeni izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu in o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici; in priložiti ustrezno
lastno izjavo ponudnika o času zaposlitve
v podjetju ter strokovni življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje
osebja;
8. fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila – GOI dela,
skladno s 33. členom ZGO-1;
9. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev;
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 15 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 – do 100 točk; 2. kvalitetno in
pravočasno opravljena dela v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstna dela) v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe – skupaj največ 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: 26. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 362-03-8/2004
Ob-11320/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
službenih stanovanj po Sloveniji – II.
faza/2003.
(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: Ljubljana, Jesenice,
Kranj, Maribor, Murska Sobota, Kobarid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma 120
dni. Naročnik lahko odda javno naročilo
gradenj po postopku s pogajanji brez predhodne objave izvajalcu po določilih 89. členu ZJN-1A.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 9.30; Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje 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:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnem
sodišču ali drugem organu – 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 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, iz-
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danega 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
in potrjen obrazec izjave ponudnika, dane
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; – proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi, v kateri državi ima sedež – dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika; – 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) fotokopija potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003 ter potrdilo o solventnosti s
strani banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne sme biti starejše od 10
dni od datuma oddaje ponudbe; 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
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 izkazati
dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe –
dokazilo: seznam opravljenih gradbenih del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneski, datumi in
nazivi končnih naročnikov, vključno z njihovimi dokazili v obliki potrdila-izjave za vsak
posel – pogodbo posebej; – 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) – dokazila: fotokopija
potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopija
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici, strokovni življenjepis,
iz katerega so razvidne delovne izkušnje
osebe; – ponudnik mora imeti zavarovano
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svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za predmet javnega naročila (GOI dela) – dokazilo:
fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne
police; – ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila – dokazilo: datirane, žigosane in podpisane kalkulacijske osnove.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do vključno z 17. 9. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
Št. 362-03-11/2004
Ob-11321/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
službenih in najemnih stanovanj po Sloveniji – I. faza/2004.
(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: Ljubljana, Mirna, Prevalje, Ravne na Koroškem, Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma 30
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 9.30; Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje 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
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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:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnem
sodišču ali drugem organu – 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 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 njegovim poslovanjem in
potrjen obrazec izjave ponudnika, dane 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; – proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi,
v kateri državi ima sedež – dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika; – 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
Repubiki 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) fotokopija potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003 ter potrdilo o solventnosti s
strani banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne sme biti starejše od 10
dni od datuma oddaje ponudbe; 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
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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 izkazati
dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe –
dokazilo: seznam opravljenih gradbenih del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneski, datumi in
nazivi končnih naročnikov, vključno z njihovimi dokazili v obliki potrdila-izjave za vsak
posel-pogodbo posebej; – 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) – dokazila: fotokopija
potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopija
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici, strokovni življenjepis,
iz katerega so razvidne delovne izkušnje
osebe; – ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za predmet javnega naročila (GOI dela) – dokazilo:
fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne
police; – ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila – dokazilo: datirane, žigosane in podpisane kalkulacijske osnove.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do vključno 20. 9. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
Št. 6-404-01-57/2004
Ob-11338/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki
Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je projektiranje in izgradnja oziroma dograditev lokalnih
računalniških omrežij na 100 lokacijah
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji predvidoma v obdobju
podpisa krovnih pogodb do predvidoma
30. 9. 2004. Naročnik si pridržuje pravico v
skladu in pod pogoji 89. in 97. člena ZJN-1
po postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati dodatna dela ali storitve.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja 4 sklopov. Ponudniki se lahko prijavijo za enega, več ali
vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: vzgojno-izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od junija 2004 do
predvidoma 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 28,
4. nadstropje, Ljubljana, pri Mojci Černe ali
na internetnem seznamu javnih naročil na
naslovu: http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 12. do 13. ure ali kadarkoli na
spletnih straneh naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. V elektronski obliki je
dosegljiva na spletnih straneh naročnika:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, drugo nadstropje, soba 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2004 ob 12. uri na lokaciji: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, 4. nadstropje, soba 425.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT (ne glede na število ponujenih sklopov), veljavna vsaj do roka veljavnosti ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodbena povezava.
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 v
obsegu, kot je navedeno v nadaljevanju ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju (vsi pogoji so označeni s K ali V.
K pomeni, da morajo v primeru podizvajalcev ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno
izpolnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od
sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).
A) Na poslovnem področju:
1. Iz zahtevane ponudbene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudnik posluje
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudnik ima poravnane davčne
in carinske obveznosti (razvidno iz prilog 3
in 4). Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega registra, obrtno dovoljenje) mora
biti razvidna registracija in obrtno dovoljenje,
če ga ponudnik za opravljanje storitev potrebuje, za opravljanje naslednjih dejavnosti:
45.310 električne inštalacije ter 72.500 popravilo in vzdrževanje računalnikov in rač.
opreme za aktivno opremo (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2001 do vključno 2004, ki bi kazale na ne-
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zanesljivost 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) (V).
4. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane (razvidno iz potrdila Ministrstva
za pravosodje – priloga 5) (V).
5. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: Ponudnik mora kakovost svojega
poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO serija 9000 s področja predmeta
javnega naročila ali celotnega poslovanja)
ali z internim aktom, iz katerega je razviden
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov,
oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse
storitve, ki so predmet ponudbe (kot npr.
poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd). Dokument, ki izkazuje postopek
pridobivanja certifikata ISO serije 9000
skupaj z osnutkom poslovnika kakovosti,
zadošča kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. Dokazila o kakovosti
posamezne dobave, instalacije ali izvedbe
ponudnika oziroma dokazila o kakovosti
ponujene opreme ne štejejo za ustrezna
dokazila za izpolnjevanje tega pogoja, saj
z nadzorom nad kakovostjo poslovanja
nimajo neposredne povezave (razvidno iz
obrazca prijava in priloge 7) (K).
6. Poslovanje na razpisanem področju,
kar ponudnik izkaže z naslednjimi referencami (iz obrazca »prijava«): ponudnik mora
izkazati, da je od 1. 1. 2000 do dneva oddaje ponudbe izvedel vsaj 10 ožičenj z najmanj
neoklopljenim sukanim vodnikom kategorije
5 s po 40 priključki ter pripadajočega aktivnega dela omrežja z uporabo aktivne tehnologije in prepustnostjo 10 Mb/s ali 10/100
Mb/s na uporabnika. Število priključkov in
pripadajoče aktivne mrežne opreme se ne
sešteva pri različnih poslih – naročnik zahteva referenco, iz katere bo razvidno, da
naročnik obvlada izgradnjo LAN takšnega
obsega (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad ponudnikovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (razvidno iz podatkov obrazca BON 1 ali BON 1/P ali BON
2 oziroma za samostojnega podjetnika iz
potrdil o solventnosti – priloga 6) (V).
2. Pogoj za pridobitev enega sklopa:
Povprečna mesečna realizacija v letu 2003
(pridobljena iz obrazca Prijava) – (letna realizacija v letu 2003 deljeno z 12) mora biti
40 mio SIT (K).
C) Na področju kadrov:
Vsi pogoji se nanašajo na prijavljene zaposlene s področja ponudbe, ki jih kot take
prizna naročnik.
1. Za vse sklope: redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem javnem naročilu. Kot ustrezna
strokovna izobrazba šteje vsaj IV. stopnja
izobrazbe. Posamezni zaposleni se glede
na znanja ki jih ima, lahko upošteva za več
tehnologij ponudbe (razvidno iz obrazca prijava in priloge 8) (K).
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2. Za vse sklope: vsak zaposlen, ki šteje
za usposobljenega po tem javnem naročilu
mora imeti 3 leta delovnih izkušenj na področju predmeta javnega naročila (razvidno
iz obrazca Prijava) (K).
3. Za ponujeno pasivno tehnologijo: kot
ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala
poljubne opreme pasivne tehnologije. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne
bodo starejši od treh let pred datumom objave razpisa. Upoštevani bodo le certifikati,
ki izkazujejo dejansko praktično šolanje
oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.i. Certificate
of Attendance) ne dokazujejo pridobitve
funkcionalnih znanj. Ponudnik mora izkazati
3 usposobljene kadre v tem pogoju za vsak
sklop, ki ga ponuja (razvidno iz obrazca prijava in priloge 8) (K).
4. Za vsako ponujeno aktivno tehnologijo: kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje
proizvajalca/principala opreme aktivne
tehnologije ki jo ponuja. Upoštevani bodo
certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo
starejši od treh let pred objavo razpisa.
Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo
dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje (za servisiranje oziroma tehnično podporo, ne pa npr.
prodajni certifikati). Zgolj potrdila o udeležbi
(t.i. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Za vsako
aktivno tehnologijo, ki jo ponudnik ponudi,
mora imeti 1 usposobljen kader (razvidno iz
obrazca prijava in priloge 8) (K).
5. Za vsak sklop: vsaj 1 redno zaposlen
kader mora imeti potrdilo o vpisu v imenik
pooblaščenih inženirjev (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) pri Inženirski zbornici Slovenije (razvidno iz obrazca prijava in
priloge 9) (K).
6. Za vsak sklop: vsaj 1 redno zaposlen
kader mora imeti ali izpit za polaganje jakotočnih inštalacij ali vsaj V. stopnjo ustrezne
elektro smeri (jaki tok oziroma energetika)
– srednja šola za elektrotehniko ali podobno
(razvidno iz obrazca prijava) (K).
7. Pogoj za pridobitev enega sklopa: ponudnik mora imeti vsaj 10 kadrov, od katerih
morata biti vsaj eden projektant skladno s
pogojem 9.1.C.5, eden mora izpolnjevati pogoj 9.1.C.6, vsaj trije pa morajo imeti ustrezne certifikate za pasivo iz pogoja 9.1.C.3.
Vsi kadri morajo izpolnjevati splošne pogoje
iz točke 9.1.C pogojev (9.1.C.1 in 9.1.C.2).
En kader lahko izpolnjuje več od teh pogojev oziroma lahko šteje za ustreznega,
če izpolnjuje več posebnih pogojev – npr.
9.1.C.5 in 9.1.C.6 ter 9.1.C.3, vendar mora
biti skupaj za vsak sklop 10 kadrov (oznake
pogojev so skladne s oznakami pogojev v
navodilih ponudnikom). (K).
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik s pogodbo za vsako ponujeno tehnologijo (pasivno le za UTP in optične kable, ter za vsako ponujeno blagovno
znamko aktivne opreme) izkazuje dostop do
rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima lastno
skladišče nadomestnih delov in rezervne
opreme. Za vsako ponujeno tehnologijo
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba,
ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za prodajo
in servis opreme, vključno s pogoji dobave,
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jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli,
garancijskimi pogoji in prenosom pravic (kot
je zahtevano in razvidno iz priloge 11) (K);
2. Ponudnik glede opreme, garancij in
jamstev izpolnjuje pogoje, ki se nanašajo na
opremo in material, kot so navedeni v specifikacijah; ponudnik izpolnjuje pogoje za dela
in storitve, kot so navedeni v specifikacijah
(razvidno iz obrazcev »Izjava«, »Ponudba in
predračun« ter priloge 13) (K);
3. Pogoj za vsak sklop: ponudnik mora
izkazati, da razpolaga vsaj s štirimi prevoznimi sredstvi za dostop do lokacij za opravljanje del in storitev ter prevoz opreme (razvidno iz priloge 12) (K).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 9. 2004; predvideni datum
odločitve do 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za aktivno in pasivno opremo po formuli, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izbira ponudnikov za posamezne sklope
pod pogoji in skladno z merili na način, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani izvajalec bo poleg krovnih pogodb za vsak vzgojnoizobraževalni zavod
sklenil tristransko pogodbo, pri čemer bo
del sredstev financiran s strani Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, preostanek pa
s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda,
pri katerem bodo izvedena dela izgradnje
lokalnega računalniškega omrežja. Razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom brezplačno na voljo na spletnih
straneh naročnika. Naročnik bo dne 1. 6.
2004 ob 13.30, v prostorih naročnika na
lokaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v sobi 425
v 4. nadstropju, organiziral informativni sestanek s ponudniki, na katerem bo potencialnim ponudnikom posredoval pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
naročilom. Vprašanja in odgovori bodo zabeleženi in bodo objavljeni na enak način
kot ostala vprašanja ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne 16. 4.
2004, Ob-9886/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 2680-4/2004 26/0403

Ob-11266/04

Popravek
V objavi javnega razpisa, Ob-8738/04
Izdelava idejnega projekta elektrifikacije in
rekonstrukcije železniške proge Pragersko–
Ormož, objavljenega v Uradnem listu RS,
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št. 32 z dne 2. 4. 2004 za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku se popravita
9. (a) in 10. točka, ki pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 17. 5. 2004 do
9. ure.
10. Datum, čas iz kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5. 2004
ob 10. uri na naslovu: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, Maribor, v sejni sobi.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-10933/04
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, tel. 01/10-50-670, faks
01/70-50-680, elektronski naslov: loska-dolina@loska-dolina.si.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vrsto
storitev po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: opravljanje dnevni prevozov učencev v Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja, Stari trg, od septembra 2004
do junija 2009, priloga 1A tč.2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupno.
5. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev
v Občini Loška dolina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive in pri
javnem naročilu ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2004, dokončanje 30. 6. 2009.
8. (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, kontaktna oseba je Danica Zrim.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
med 8. in 14. uro od 6. 5. 2004 do 1. 6.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV),
podračun pri UJP, Urad Postojna, št.
01265-0100002634, s pripisom »razpisna
dokumentacija – šolski prevozi«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 6. 2004 do 9. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti na
sedežu občine do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
(sprejemna pisarna).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 2004, ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Loška dolina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: cene
šolskih prevozov so v celotnem šolskem letu
2004/2005 fiksne in ne vključujejo davek na
dodano vrednost, za šolska leta 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 se
cene določijo z aneksom k osnovi pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba – v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogodba
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o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo javnega 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitev
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonom, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Pravilnik
o vrstah finančnih zavarovanja, s katerimi
ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila,
Zakon o javnih financah, Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.
(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: opcija veljavnosti ponudbe
mora biti vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb. Naročnik bo svojo odločitev o izbiri
najugodnejše ponudbe sprejel predvidoma
do 22. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 5%, starost vozil 5%, primernost vozil 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki morajo pri odpiranju ponudb
imeti pisna pooblastila za zastopanje.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Občina Loška dolina
Št. 5/2004
Ob-10946/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: številka kategorije: 15, predmet: založniške in tiskarske storitve na
honorarni ali pogodbeni osnovi:
– izdelava in izpis obvestil o nakazilu
pokojnin za obdobje treh let.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov, ali za vse skupaj:
ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 11. 2004 do
31. 10. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: za osebni prevzem je
razpisna dokumentacija na razpolago na naslovu naročnika – Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vložišče.
Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu
za posredovanje razpisne dokumentacije
po pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo na Odsek za javna naročila na naslovu

naročnika. Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno pri odseku za
javna naročila, do pet dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, do vključno 17. 5.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika, številka: 01100-6030264023, predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem
da takrat naročniku tudi posreduje podatke
o polnem in točnem nazivu firme, naslovu
ter davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 1518 Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 12. uri, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba
v VIII. nadstropju.
11. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema mesečnega računa.
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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 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 ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
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 Slovenije tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev razpisne dokumentacije, in da
vse fotokopije ustrezajo originalu;
8. da ima izjavo banke, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
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9. da predloži potrdilo o uveljavljeni referenci;
10. da bo ponudnik izpisana obvestila
na svoje stroške paketno oddal v prenos
na Pošto Slovenije, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana;
11. da bo ponudnik zagotovil izpis obvestil in oddajo na Pošto Slovenije za redne
mesečne pokojnine v nakladi 505.000 obvestil v roku največ tri dni od prejema podatkov
na magnetnem mediju;
12. da bo ponudnik zagotovil izpis obvestil in oddajo na Pošto Slovenije za tedenska nakazila pokojnin v skupni mesečni
nakladi 7.500 obvestil v roku največ enega
dne po prejemu podatkov na magnetnem
mediju.
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: do dneva sklenitve pogodbe
z izbranim ponudnikom, oziroma največ 60
dni od dneva odpiranja ponudb; predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
21. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 55%,
– reference – 25%,
– rok izvedbe – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
ZPIZ Slovenije
Št. 01/2004
Ob-10980/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 3,
3210 Slovenske Konjice, tel. 03/758-04-00,
faks 03/758-04-16, jkp.konjice@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izbira najugodnejšega
izvajalca del za upravljanje odlagališča
in CERO (centra za ravnanje z odpadki)
Slovenske Konjice.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se odda kot celota.
5. Kraj izvedbe: CERO Slovenske Konjice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj, pogodba se sklene za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja brez javnega razpisa, vendar
največ za 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JKP d.o.o. Slov. Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske Konjice
– tajništvo, 03/758-04-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8.
do 14. ure, ob predložitvi potrdila o plačilu
zneska iz točke c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (že vključen

Št.

DDV), na transakcijski račun JKP d.o.o.
Slovenske Konjice, št. 02280-0019152384.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice
– tajništvo, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): 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: 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:
Pravilnik o odlaganju odpadkov, Odredba
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Pravilnik o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo, Pravilniku
o ravnanju z odpadki.
(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: veljavnost 90 dni od dneva
odpiranja ponudb, odločitev do 11. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 85%, rok plačila za izvajalska dela
5%, pričetek izvajanja 5%, rok za izdobavo
in obratovanje objektov in naprav vhodne
kontrole vključno s tehtnico 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.
Št. 904
Ob-11034/04
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje storitev lokalizacije in sledenja avtobusov v mestnem in
primestnem prometu ter napovedovanje
prihodov avtobusov na postajališča; Priloga I A – storitve: 5. telekomunikacijske
storitve, razen storitev glasovne telefonije,
radiotelefonije, satelitskih storitev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana z okolico.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
storitev je predvidoma 1. 2. 2005, pogodba
bo sklenjena za obdobje petih let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: na sedežu Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o.,
Celovška cesta 160, 1000 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: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 03100 1005605502, z namenom
nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za
JN 02/04 – izvajanje storitev lokalizacije in
sledenja avtobusov v mestnem in primestnem prometu ter napovedovanje prihodov
avtobusov na postajališča” ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje, od 9. do 12. ure vsak delovni dan.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 2. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, v primeru neposredne predložitve
pa Silvi Papež v tajništvu naročnika, soba
št. 211, II. nadstropje poslovne stavbe na
sedežu naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 2004
ob 12.30 v sejni sobi Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, V. nadstropje.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem razpisu.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni 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): pogodba o skupnem
nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči
soizvajalci in ki mora natančno opredeliti
nosilca posla ter naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
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,
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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,
kar pomeni:
– da njegov čisti letni prihodek od prodaje v letu 2002 presega 150,000.000 SIT,
– da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON 1/P ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti,
– da sodi gospodarska družba najmanj v
bonitetni razred 3B za leto 2002,
7. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v vrednosti 10,000.000
SIT,
8. da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik ob podpisu pogodbe
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
9. da je poravnal vse poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
10. da je usposobljen in sposoben izvesti
predmet javnega naročila,
11. da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo
prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
12. da je pri sestavi ponudbe upošteval
vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev,
13. da ni dal neresničnih in zavajajočih
podatkov,
14. da sprejema pogoje razpisa,
15. da ima ponudnik certifikat ISO 9001:
2000 ali drug enakovreden mednarodni
certifikat,
16. da je vpisan v register izvajalcev telekomunikacijskih storitev Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS,
17. da ima skupno opravljenih najmanj
250 aktivnih namestitev opreme v vozila
svojih naročnikov,
18. da ima aktivno nameščeno opremo v
vsaj 50 vozilih pri enem naročniku,
19. da zagotavlja 90% zanesljivost delovanja sistema najkasneje v roku 12 mesecev od začetka delovanja sistema,
20. da zagotavlja vzdrževanje sistema in
odpravo napak,
21. da zagotavlja izobraževanje uporabnikov sistema,
22. da bo zagotovil navodila za uporabo
sistema za vse zahtevane funkcionalnosti
sistema v pisni obliki v slovenskem jeziku,
23. da bo uporabnikom sistema nudil
telefonsko in pisno pomoč pri uporabi sistema, in sicer v delovnem času, od ponedeljka
do petka od 7. do 16. ure,
24. da ima ponudnik dokazilo o pravici
do uporabe za vse dele oziroma posamezne
elemente, ki niso njegov proizvod, ampak so
kupljeni in integrirani v sistem,
25. da zagotavlja, da bo sistem v celoti
deloval v roku 6 mesecev od dneva podpisa
pogodbe,
26. da sistem v celoti izpolnjuje vse obvezne zahteve, navedene v četrtem poglavju razpisne dokumentacije »Tehnične zahteve in opis zahtevanih funkcionalnosti«,
27. da zagotavlja skladnost opreme za
vgradnjo v vozila z navedenimi standardi, po
katerih je bila naprava testirana:
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a) Ustrezanje zahtevam predpisa o elektromagnetni združljivosti (EMC 89/336/EEC),
b) Ustrezanje zahtevam predpisa o električni varnosti (LVD 73/23/EEC),
c) Ustrezanje komunikacijske opreme
odločbi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (Tipska
odobritev po pravilniku R&TTE),
d) Potrdilo o homologaciji opreme za
vgradnjo v vozilo Ministrstva za promet
in zveze po avtomobilski direktivi (Exx
95/54/EEc).
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 storitev: navedena v razpisni dokumentaciji.
(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 30. 9. 2004, predvideni datum odločitve
pa je 24. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: cena
in reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: so v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-8882/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 18/1713/2004
Ob-11041/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-62, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba sistema avtomatskega gašenja požara s plinom Inergen
v TK in DTS prostoru (po prilogi 1 A, kat.
1, ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval le ponudbe izdelane za
celoten obseg razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana – TK in DTS prostor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu Službe za meritve,
3. nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Pero Papić.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR
02924-0017900956, sklic na UPO št. 18.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica
Katarina Krepfl.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 8. 6. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi
RCV, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% skupne ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko
plačilo po opravljenih delih, potrjenih s prevzemnim zapisnikom.
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 izbrano
skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena
pogodba o skupni 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. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še
sledeče pogoje:
– rok izvedbe mora biti največ 60 dni od
podpisa pogodbe oziroma obojestransko
usklajenega roka za začetek del,
– zavarovanje za morebitno nastalo škodo v višini 40% vrednosti investicije,
– zagotoviti prisotnost delavca, ki je že
delal na podobnih delih v centrih vodenja ali
objektih pri katerih računalniška in telekomunikacijska oprema dela neprekinjeno,
– varovanje delovišča in vstopa v stavbo
RCV – dogovor z izvajalcem del na prenovi
1. nadstropja stavbe RCV,
– hrupna dela opravljati izven rednega
delovanega časa ELES-a,
– izvajalec si mora organizirati delo tako,
da upošteva, da na objektu ni prostora za
skladiščenje materiala,
– odstranitev materiala (jeklenke in ostali material obstoječega sistema za gašenje
požara s plinom Halon) se izvaja s sprotnim
odvozom (kontejner),
– protiprašna zaščita naprav in prostorov,
– zavarovanje naravnega kamna pred
poškodbami a avli, na stopnišču in vhodu v
zgradbo. Morebitne poškodbe popraviti na
svoje stroške,
– ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno
obratovanje naprav v TK in DTS prostoru
v 1. nadstropju v teku izvajanja gradbenih,
strojnih in elektro del (zaščita proti prahu,
vodi, zagotovitev noramlne delovne temperature),
– nepopolne ponudbe (ponudbe, ki ne
bodo v celoti zajele obsega specificiranih
del) bodo izločene,
– izločene bodo ponudbe, ki bodo imele
računske napake večje od 0,2% predračunske vrednosti,
– vsaj dve ustrezni referenci ponudnika
na gradnji sistema za avtomatsko gašenje
požara,
– garancijski rok za opravljena dela je 5
let od prevzema,
– plačilni rok je najmanj 60 dni od dneva
izstavitve računa.
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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: Zakoni in predpisi:
1. Zakon o varstvu pred požarom
– ZVPoz (Uradni list RS, št. 71/93),
2. Pravilnik o požarnem redu (Uradni list
RS, št. 39/97).
(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 9. 8. 2004; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 8. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna ponudbena cena (90%), plačilni pogoji
(3%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika za tovrstna dela (5%), ISO
standard (2%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Pero Papić, tel. (GSM:
031/370-929), 01/474-27-11; 02/429-96-44.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 54
Ob-11046/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor; tel. 02/449-20-00 in
telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prevozi pošiljk za obdobje dveh let.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal naročilo kot celoto ali po posameznih sklopih.
5. Kraj izvedbe: prevozi na relacijah:
1. PLC Ljubljana–Loka pri Zidanem Mostu–PLC Ljubljana, 2. PLC Ljubljana–Kočevje–PLC Ljubljana in 3. prevoz tiskovin
iz tiskarn na območju mesta Ljubljane do
ekspedita v PLC Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, obdobje dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, Sektor za investicije in nabavo – Darja Ferlinc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 11. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: v skladu z 42. in 42.a člena
ZJN-1-UPB1 mora ponudnik izpolnjevati:
da je vpisan v sodni register za opravljanje
dejavnosti predmeta javnega naročila, 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 proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno, da ima
poravnane vse davke in prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi RS, da je finančno sposoben izvesti naročilo: ni imel blokiranega računa v 6
mesecih poslovanja več kot 5 dni, ponudnik
mora priložiti potrdilo pooblaščenega revizorja, da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo, da je kadrovsko sposoben izvesti
javno naročilo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, da izpolnjuje in sprejema
vse pogoje prevoza iz razpisne dokumentacije, da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnil pogodbene obveznosti iz pogodb v
zadnjih treh letih, storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih
naročnik zahteva, da ni dal zavajajočih podatkov v tej točki.
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
do 12. 8. 2004, predviden datum odločitve
pa je 21. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: za 1. in
2. sklop: 76 točk cena rednega prevoza,
14 točk cena izrednega prevoza in 10 točk
stopnja zagotavljanja varnosti prevoza; za
sklop 3: 90 točk ponujena cena prevoza v
časovno opredeljenih terminih in 10 točk ponujena cena prevoza izven časovno opredeljenih terminov.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Št. 1/2004
Ob-11064/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj, tel. 07/30-56-270.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: čiščenje prostorov in
pranje perila v Domu starejših občanov
Črnomelj.
Opis storitev je naveden v razpisni dokumentaciji.
Sklic na vrsto storitev po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 14. storitve čiščenja
stavb.
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.
5. Kraj izvedbe: Dom starejših občanov
Črnomelj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno ponudbo, variantnih ponudb naročnik ne bo
upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
opravljanja storitev je 1. 9. 2004; naročnik
bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo
za obdobje treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, Ksenija Pezdirc, poslovna sekretarka,
tel. 07/30-56-270 ali Valerija Lekič Poljšak,
vodja službe zdravstvene nege in oskrbe,
tel. 07/30-56-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak delovni dan od
10. do 14. ure ali pošljemo po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z DDV, gotovinsko na blagajni doma ali negotovinsko na
TR št. 01100-6030264896, model 00, sklic
760-3042, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 2004 ob 13. uri, Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 30 dni od prejema računa za
storitve opravljene v preteklem mesecu.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupina izvajalcev
mora 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: pogoji so razvidni iz Navodil
ponudnikom, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
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.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
vključno 30. 9. 2004, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 7. 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: 23. 4. 2004.
Dom starejših občanov Črnomelj
Št. 176-2004
Ob-11065/04
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitev revidiranja računovodskih izkazov Holdinga Ljubljana
d.o.o. in povezanih javnih podjetij za
leto 2004, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje
januar–september 2004 za Holding Ljubljana, d.o.o. in povezana javna podjetja;
priloga 1A, št. kategorije 9.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev
se odda kot celota.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas dokončanja
je 10. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, tel.
01/474-08-30, telefaks 01/474-08-11, elektronski naslov: katja.koprivsek@holdingljubljana.si; Katja Koprivšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan od 9. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR: 02924-0012614747,
v znesku 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 13. uri, Holding Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, soba 220.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
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): /
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
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(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, navedeno
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 30. 9. 2004, predvideni datum odločitve
30. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponujena
cena 750 točk, strokovna priporočila – reference 85 točk, kadrovska struktura 80 točk,
rok izvedbe 85 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik sme v naslednjem poslovnem letu oddati javno naročilo, katerega
predmet bo ponovitev storitev, ki ustrezajo
osnovnemu projetku, ki so predmet tega
javnega naročila, po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-11074/04
1. Naročnik: Mestna občina Kranj in Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.
04/23-73-103, faks 04/23-73-107; Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: Priloga I.a ZJN1 – tč. 12.:
arhitekturne storitve; inženiring storitve; storitve urbanističnega planiranja in
krajinske arhitekturne storitve, storitve
tehničnega testiranja in analiz.
Izdelava projektne in ostale dokumentacije za kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo in obnovo cest v naseljih Žabnica,
Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje,
ki obsega:
1. izdelavo idejne zasnove,
2. izdelavo dokumentacije za pripravo
lokacijskega načrta,
3. izdelavo idejnega projekta,
4. uskladitev trase komunalnih vodov in
naprav z lastniki zemljišč,
5. uskladitev trase z upravljavci ostalih
komunalnih vodov in naprav,
6. vrednotenje odškodnin za služnost in
poseg v prostor,
7. izdelavo strokovnega poročila o vplivih
na okolje,
8. izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
9. izdelavo projekta za izvedbo,
10. izdelavo projekta za razpis,
11. zastopanje investitorja v upravnih
postopkih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki ali skupina ponudnikov morajo oddati
ponudbo za kompletno izvedbo naloge.
5. Kraj izvedbe: Bitnje – Žabnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval izdelavo variantne
ponudbe skladno s pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2004. Naloga
mora biti zaključena do 31. 12. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dodatne informacije o razpisu dobijo na Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj; po tel. 04/28-113-00, pisno po faksu
04/28-113-01, po e-mailu: JPK@komunala-kranj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. 2004 do
26. 5. 2004, vsak dan od 8. do 14. ure v tajništvu Komunale Kranj, Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
nahaja v digitalni obliki na CD zgoščenki in
vsebuje datoteke v formatu Word, Excel in
Autocad.
Za prejem razpisne dokumentacije je
potrebno:
1. opraviti osebni prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na naslov: Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks
04/28-113-01 ali e-mail: JPK@komunala-kranj.si,
2. plačati 10.000 SIT materialnih
stroškov na T.R. Komunale Kranj št.
07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, pri čemer navedite namen plačila:
»plačilo razpisne dokumentacije za izvedbo
projektne in ostale dokumentacije za naselja
Žabnica, Šutna in Bitnje«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek 31. 5. 2004
do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek 31. 5. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi Komunale Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% od vrednosti danega
naročila, z veljavnostjo najmanj do 31. 8.
2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje se bo izvajalo v skladu s pogoji
navedenimi v ponudbenem predračunu in
osnutku pogodbe.
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: da je organizacijsko, kadrovsko in
tehnično usposobljen, da bo vsa predvidena
dela izvedel v pogodbenem roku.
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
najmanj do 31. 8. 2004.
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Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 15. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 70, reference – 30.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-11081/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, tel. 04/586-80-00, faks 04/586-84-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona
o javnih naročilih: čiščenje prostorov in
opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2004 do
31. 7. 2009.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, tel.
04/586-82-48, Primož Reškovac, med 8. in
13. uro, po predhodni najavi in ob predložitvi
dokazil o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
11. 6. 2004 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati
na TR št. 01100-6030277215, s pripisom za
razpisno dokumentacijo čiščenje prostorov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 6. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, s
pripisom, “Ne odpiraj –ponudba za čiščenje
prostorov.”
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2004 ob 12.30 v sejni sobi
bolnišnice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 16 mio SIT, ki mora
veljati do izteka roka veljavnosti ponudbe
11. 9. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po izstavitvi računa in njegove potrditve s
strani odgovorne osebe naročnika.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): navedeno v razpisni dokumentaciji.
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:

Št.

– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da dokaže (pogodba), da opravlja
storitve čiščenja v vsaj enem javnem zdravstvenem zavodu v neto tlorisni talni izmeri
najmanj 3.500 m2;
– da je ekonomsko-finančno sposoben;
kar dokazuje:
1. z revidirano bilanco stanja za zadnja
3 leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k
revidiranju,
2. bilanco stanja in bilanco uspeha za
zadnja tri leta, če po ZGD ni zavezan k
revidiranju,
3. BON 1 ter BON 2 ali BON 3 obrazec,
4. potrdilom poslovne banke o razvrstitvi
v bonitetni razred in potrdilom, da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran,
5. letnim poročilom o poslovanju za pretekla tri obračunska obdobja;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi kar dokazuje
z listinami:
1. navedbo kvalifikacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila,
pri čemer mora ponudnik dokazati, da ima
najmanj zaposlenih najmanj 30 delavcev od
tega najmanj enega delavca z najmanj VI.
stopnjo izobrazbe zdravstvene smeri in najmanj dve letnimi izkušnjami za opravljanje
predmeta javnega naročila,
2. da zagotavlja osem urno prisotnost
vodje ekipe od ponedeljka do petka, preostali čas pa doseglivost po telefonu, pri
čemer mora imeti vodja ekipe najman VI.
stopnjo izobrazbe ustrezne smeri,
3. pisnimi dokazili o razpolaganju z minimalno opremo oziroma z lastno izjavo ponudnika, da bo v obrazcu navedeno opremo zagotovil najkasneje do dneva podpisa
pogodbe.
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: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 11. 9. 2004, predviden datum odločitve je 24. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 80%, reference – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice

44-47 / 30. 4. 2004 /

Stran

2695

Št. 50704
Ob-11098/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek
5, 3310 Žalec, tel. 03/713-67-50, telefaks
03/713-67-70.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v Občini Prebold (1A, št. kateg. 12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi
za kanalizacijo po posameznih naseljih, za
celoto ali posamezen sklop, skladno z razpisno dokumentacijo.
5. Kraj izvedbe: Občina Prebold, Občina Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2004 do
1. 3. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5,
Žalec – Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad.
(03/713-67-79).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8. do
12. ure, po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o plačilu materialnih stroškov v višini 15.000 SIT na transakcijski račun št.
06000-0045266125 odprt pri Banki Celje
d.d. s pripisom: Razpis – Izdelava projektne
dokumentacije za kanalizacijo v Občini Prebold. Priloženo mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, tel.
03/713-67-50; faks 03/713-67-70.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2004 ob 11. uri v prostorih Javnega
komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
Trajanje garancije je do 15. 8. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: proračun
Občine Prebold, pogoji financiranja in plačila
bodo prikazani 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): skladno z razpisno
dokumentacijo.
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: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, so opredeljene
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: /
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(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 15. 8. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe najkasneje do 15. 7.
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ocena ponudbe sestoji iz ocen 1. cena ponudbe 90%, reference 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega oziroma glede na razpoložljiva finančna
sredstva. Ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 11/04
Ob-11102/04
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320 Velenje, faks 03/89-61-656, tel. 03/89-61-646.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz učencev
osnovnih šol v Mestni občini Velenje,
sklic 1A/tč. 2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: relacije
prevozov so oblikovane v sklope, in sicer:
sklop 1: Osnovna šola Šalek:
– podsklop:1.1: Loke – Šalek – Loke,
– podsklop 1.2.: Loke – Šalek – Loke,
– podsklop 1.3.: P. Kozjak-Šalek-P.
Kozjak,
– podsklop 1.4.: P. Kozjak pri Klincu
– Šalek – P. Kozjak,
– podsklop 1.5. Ožir – Šalek,
– podsklop.1.6.: Dolič – Šalek – Dolič,
– podsklop.1.7.: Šenbric – Šalek – Šenbric;
· sklop 2: Osnovna šola Gustav Šilih:
– podsklop 2.1.: Silova – Podkraj – Bundrla – Pirh – Križ. Kavče – Velenje,
– podsklop 2.2.: Ložnica – Križišče
– Kote – Zg. Laze – Sp. Laze – Silova
– Bunderla – Šentilj,
– podsklop 2.3.: Ložnica – Kavče – Velenje (Iris),
– podsklop 2.4.: Podkraj (Pesje) – pokopališče – Kavče – Podkraj – Velenje (OŠ
AA);
· sklop 3: Osnovna šola Miha Pinter Toledo in Osnovna šola Livada:
– podsklop 3.1.: Graška Gora – Plešivec
Velenje (Livada, MPT) – Graška Gora,
– podsklop 3.2.: Plešivec – Velenje (Livada, MPT) – Plešivec,
– podsklop 3.3.: Cirkovce - Hrastovec
– Škale – Cirkovce;
· sklop 4: Osnovna šola Anton Aškerc:
– podsklop 4.1.: Velenje – Pesje – Velenje,
– podsklop 4.2.: Velenje – Podkraj – Velenje,
– podsklop 4.3.: Andraž – Pesje – Andraž;
· sklop 5: Osnovna šola Gorica:
– podsklop 5.1.: Prelska (Kroflič) – Vinska Gora,
– podsklop 5.2.: Obirc – Zg. Črnova
– Sp. Črnova – Vinska Gora,
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– podsklop 5.3.: Janškovo selo – Gorica
– Janškovo selo,
– podsklop 5.4.: Vinska Gora – Gorica
– Vinska Gora,
– podsklop 5.5.: Lipje – Bevče – Gorica;
· sklop 6: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje:
– podsklop 6.1.: Andraž – Podkraj – Kavče – Velenje,
– podsklop 6.2.: Prelska- – Podkraj
– Laze – Zg. Laze – Velenje.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vse
sklope v celoti, po sklopih ali po posameznih
podsklopih.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Velenje, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šol. l. 2004/2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe, Titov
trg 1, Peter Kovač.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, v sredo med 8. in 16. uro
in v petek med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT v ceno
je vključen DDV, na podračun EZR MOV
pri BS: 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-00000104, s pripisom javni
razpis prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: kletna etaža, pisarna št. 10
– glavna pisarna Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, v zapečateni
kuverti, z označenim imenom ponudnika
in naročnika z navedbo: »Ne odpiraj – ponudba za prevoz učencev v Mestni občini
Velenje«, št. Ur. l. RS in datuma objave, z
navedbo sklopa oziroma podsklopa, ki ga
ponuja. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
8. 6. 2004 ob 10. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, sejna soba, št. I/28
(I. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od ponujene vrednosti (brez DDV) z rokom
veljavnosti do 1. 8. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
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:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu;
– 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;
– 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 poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije (sklope, podsklope) za
katere je oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko telefona;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu prejema računa.
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: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu, Pravilnik o
prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu, in ostala veljavna zakonodaja.
(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: veljavnost ponudbe do 1. 8.
2004, odločitev julij 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa, podsklopa) na dan.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Mestna občina Velenje
Št. 404-08-245/2004-2
Ob-11110/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Urad za logistiko, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Urad za logistiko, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo in
rekonstrukcijo objekta Kadetnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: objekt se nahaja v Mariboru.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: podpis pogodbe
predvidoma 1. 7. 2004, pričakovani rok izdelave dokumentacije je 90 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Urad za logistiko,
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Služba za gospodarjenje z nepremičninami,
Rade Rot, tel. 01/471-25-23 ali Damjana
Štante, tel. 01/471-25-08.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo po predhodni najavi pri Damjani Štante, v času od
8. do 11. ure. Zastopniki ponudnikov morajo
naročniku predati pooblastilo o zastopanju
ponudnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni potrebno plačilo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 4. 6. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, v sprejemno pisarno – vložišče,
tel. 01/471-23-89, faks 01/431-81-64. Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti
jasno označene z napisom: ne odpiraj “Ponudba MORS 842/04-ODP” v levem spodnjem vogalu.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 2004 ob 13.
uri na naslovu: MORS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad
21, v sejni sobi št. 327/-III. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in
izjava banke, da bo, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
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, skladno z drugim odstavkom
47. člena ZJN-1A.
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:
I. Izpolnjeni, potrjeni in žigosani vsi dokumenti, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsak list razpisne dokumentacije.
II. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
III. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
IV. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
V. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom.
VI. Da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji.

Št.

VII. Da je zavaroval dejavnost (zavarovanje pred odgovornostjo) po 33. členu
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02).
VIII. Da je ekonomsko-finančno sposoben, kar dokazuje s priloženim obrazcem
BON-1/P oziroma davčno napovedjo.
IX. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi. Ponudba bo
izločena, če ponudnik s podizvajalci nima
najmanj treh ustreznih referenc s priloženimi dokazili, da je v zadnjih treh letih opravljal storitve projektiranja in treh ustreznih
referenc s priloženimi dokazili za izdelavo
investicijske dokumentacije, oboje pri naročilih v vrednosti realiziranih del najmanj
500,000.000 SIT.
X. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti in izjava
banke, da bo, če bo ponudnik izbran, izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
XI. Ponudnik potrdi “krovno izjavo”.
XII. Naročnik bo sklepal pogodbo samo
z enim ponudnikom, ki v celoti odgovarja
za izvedbo prejetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev ali izvajalcev v skupni
ponudbi. V primeru, da ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem, predloži pisno izjavo, da
ne nastopa s podizvajalcem. V primeru, da
ponudnik nastopa s podizvajalci, predloži
izpolnjen obrazec “podatki o podizvajalcu”,
zahtevana dokazila za podizvajalca iz točk
14.I., 14.II., 14.III., 14.IV. 14.V. in pogodbo
s podizvajalci. V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, ta skupina
izvajalcev predloži še izjavo, da bo dostavila
pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Razmerje nosilca ponudbe do ostalih izvajalcev
bo določeno v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila. Pri skupni ponudbi skupine izvajalcev se izpolnjevanje pogojev iz 42. člena
ZJN-1A ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, na enak način kot za ponudnika.
Za vse izvajalce skupaj se ugotavlja izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in
kadrovskih pogojev po 42.a členu ZJN-1A,
in sicer tako, da se skupini izvajalcev prizna izpolnjevanje pogojev, če vsak od njih
dostavi ustrezen BON-1/P oziroma davčno
napoved in dokazilo o zavarovanju pred odgovornostjo po 33. členu ZGO v vrednosti
najmanj 10,000.000 SIT.
XIII. Izpolnjen obrazec “Elementi za pripravo predračuna (ponudba)”.
XIV. Izpolnjen obrazec” Struktura cene”.
XV. Vzorec pogodbe, ki ga ponudnik
izpolni, parafira vse strani, žigosa in podpiše.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev so podrobneje navedeni 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: vsa
veljavna zakonodaja s področja naročila.
(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: ponudbe morajo veljati
90 dni, predvideni datum odločitve 20 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
rok izvedbe.

44-47 / 30. 4. 2004 /

Stran

2697

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 90315-6/2004-4
Ob-11115/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 27. točka Priloge 1B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4.1 izboljšava položajne natančnosti
digitalnih katastrskih načrtov za območje 2004-2,
4.2 izboljšava položajne natančnosti
digitalnih katastrskih načrtov za območje 2004-3.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca oziroma v prostorih naročnika
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, sami
prevzemi pa v prostorih naročnika (izpostav
območnih geodetskih uprav) v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
del je 18. 6. 2004, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja pa je 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 5.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika
(mala sejna soba v pritličju).
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: če je vsota
ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik, večja od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije
na prvi poziv v višini 10% od vsote ponujenih
cen posameznih nalog brez vključenega
davka na dodano vrednost. Če vsota ponudbenih cen posamezni nalog, za katere se prijavlja ponudnik, presega 5,000.000 SIT in je
manjša od 30,000.000 SIT, mora ponudnik za
zavarovanje resnosti ponudb izročiti naročniku bianco menico v višini 10% od seštevka
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ponudbenih cen brez vključenega davka na
dodano vrednost skupaj s pooblastilom za
njeno izpolnitev – veljavnost do 14. 9. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da ima
število dni blokad transakcijskih računov v
preteklih 6 mesecih enako 0,
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje – ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo
projekta in najmanj tri sodelavce, ki imajo
geodetsko izkaznico in vsaj dve leti ustreznih izkušenj, ki bodo sodelovali pri izvedbi
nalog. Ponudnik navede reference za vodjo
izvedbe nalog in vse sodelavce,
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati ustrezne tehnične zmogljivosti,
z ustrezno HW in SW opremo. Ponudniki,
ki prvič želijo izvajati razpisane naloge, morajo v ponudbi priložiti uspešno opravljene
rezultate testa.
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 (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 14. 9.
2004, predvideni datum izbire 4. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference vodje naloge in sodelujočih sodelavcev, kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev,
metodološki pristop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine: 01/478-48-58.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 90335-6/2004-4
Ob-11116/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 7. točka priloge 1 A – računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4.1 Kataster stavb – vzpostavitev sistema – 1. faza.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 22. 6.
2004, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 29. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 4.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika
(mala sejna soba v pritličju).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik,
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 10% od vsote ponujenih cen posameznih nalog brez vklučenega davka na dodano
vrednost – veljavnost do 14. 9. 2004,
– če vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik,
presega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudb izročiti naročniku
bianco menico v višini 10% od seštevka
ponudbenih cen brez vključenega davka
na dodano vrednost skupaj s pooblastilom
za njeno izpolnitev – veljavnost do 14. 9.
2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da ima
število dni blokad transakcijskih računov v
preteklih 6 mesecih enako 0,
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje. Ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti
vodjo projekta z izkazovanjem petletnih
izkušnje iz področja vodenja projektov s
področja evidentiranja nepremičninskih podatkov; strokovnega sodelavca s področja
informacijske tehnologije z izkazovanjem
dvoletnih izkušenj s področja GIS, DBA in
načrtovanja sistemov s podobno vsebino in
obsegom del; strokovnega sodelavca s področja informiranja z izkazovanjem petletnih

izkušenj s področja priprave konceptov, vsebin in izvedbe nekomercialnega informiranja
javnosti; strokovnega sodelavca s področja
katastra stavb z izkazovanjem dvoletnih izkušenj s področja evidentiranja podatkov
in sprememb podatkov v katastru stavb in
vodjo kakovosti izvedbe del z izkazovanjem
dvoletnih izkušenj delovanja na področju
kakovosti projektov,
– ponudnik mora priložiti tudi seznam
najpomembnejših dobav ali storitev na istovrstnih storitvah v zadnjih treh letih. Ponudnik mora podati vsaj dve istovrstni dobavi
ali storitvi. Kot istovrstna dobava se štejejo
projekti s področij za katere se zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev,
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati tehnične zmogljivosti z zadostno
strojno in ustrezno razvojno programsko
opremo, ki ni starejša od 5 let,
– ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje
in svetovanje za celotno tehnološko okolje za razgrnitev podatkov katastra stavb
tudi po zaključku projekta “Kataster stavb
– vzpostavitev sistema – 1. faza”, in sicer v
času med trajanjem celotnega projekta razgrnitve podatkov katastra stavb.
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 (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
14. 9. 2004, naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma do 7. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponujena
cena; metodološki prostop; reference vodje
naloge, strokovnih sodelavcev s področja
informacijske tehnologije, informiranja, katastra stavb in vodje kakovosti izvedbe del;
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel. 478-48-84.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 03/2004
Ob-11131/04
1. Naročnik: SNG Drama Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje svetovalnega
inženiringa za obnovo in gradnjo objekta SNG Drama Ljubljana do pridobitve
gradbenega dovoljenja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka je junij 2004 (takoj po podpisu pogodbe), dokončanje ali čas izvedbe
pa junij 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: SNG Drama, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, tajništvo ravna-
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telja, pri Teji Zupan, tel. 01/252-14-79, faks
01/252-38-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2004
od 9. do 12. ure. Dokumentacija se lahko
zahteva tudi po pošti ob priložitvi polnega
naslova in davčne številke zainteresiranega ponudnika ter potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, kar velja tudi za
osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 12.000 SIT, transakcijski račun:
01100-6030356270.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: SNG Drama Ljubljana (tajništvo),
Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj
– Javni razpis, izvajanje svetovalnega
inženiringa za obnovo in gradnjo objekta
SNG Drama Ljubljana do pridobitve gradbenega dovoljenja’’.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2004 ob 15. uri, v prostorih SNG Drama, Erjavčeva 1, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti,
ki mora biti veljavna 30 dni po datumu, ki
je določen za sprejem odločitve o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci.
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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkov skladno s predpisi države v kateri ima
sedež,
5. da je ponudnik poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države v kateri 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,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

Št.

(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: še 90 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 40 točk,
2. reference ponudnika – 40 točk,
3. kadri – 16 točk,
4. Iso certifikat – 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo dajal informacije na
informativnem sestanku dne 17. 5. 2004 in
na podlagi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka
za oddajo ponudb na naslov: SNG Drama,
Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: sngdrama@sngdrama-lj.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
SNG Drama Ljubljana
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Ob-11166/04
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 16,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalca čiščenja
poslovnih prostorov in drugih površin
ter dobava sanitarnega potrošnega materiala za AJPES.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se oddaja kot celota.
5. Kraj izvedbe: Centrala AJPES, Tržaška cesta 16, Ljubljana z 11. izpostavami
AJPES.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek čiščenja
in dobave sanitarnega potrošnega materiala: 1. 7. 2004, veljavnost pogodbe: 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za pravne,
kadrovske in splošne naloge, Centrala AJPES, Tržaška cesta 16, Ljubljana, Iris Ferrin
– tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 24. 5. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, Ljubljana,
Tržaška cesta 16 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 11. uri na Centrali Ljubljana,
Tržaška cesta 16, Ljubljana (5. nadstropje
– sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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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: /
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: 120 dni od javnega odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 26. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna mesečna cena pod točko 1.4. povabila k predložitvi ponudbe razpisne dokumentacije – cena in način plačila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Št. 641-02-3/2004 0705
Ob-11197/04
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona
o javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole Občine Krško v
letih 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007
– 2. točka priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto
razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2004 do
24. 6. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Oddelek za družbene
dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Ljudmila
Raušl, tel. 07/49-81-282.
(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: 10.000 SIT, podračun EZR:
01254-0100008120.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi “D” Občine Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezno
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finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo.
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:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem…;
d) da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ter poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava
(velja tudi drug podoben postopek);
e) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega
razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
f) da je ekonomsko in finančno sposoben;
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
h) da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma svojih dobaviteljev;
i) da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo ter da ima za izvedbo naročila
proste kapacitete;
j) da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
k) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
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, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 8. 2004, 20 dni od
odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: s podpisom pogodbe se bo javno
naročilo oddalo za vsa tri šolska leta, vendar bo naročnik prevzel obveznost le do
višine zagotovljenih sredstev za šolsko leto
2004/2005. Preostalo obveznost za šolski
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leti 2005/2006 in 2006/2007 pa bo naročnik
po sprejemu proračuna, pod pogoji določenimi v vzorcu pogodbe, prevzel z aneksoma
k pogodbi, za vsako šolsko leto posebej.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9022/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Občina Krško
Št. 403-67/2004
Ob-11209/04
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00, e-mail:
obcina.jesenice@jesenice.si,
telefaks
04/586-92-70.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B Zakona
o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (projekt PGD in PZI), Priloga
1A – storitev 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
5. Kraj izvedbe: na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od junija 2004 do
septembra 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija: Občina Jesenice, Komunalna direkcija,
Cesta železarjev 6, Jesenice, oseba: Stanka Trifoni. Dodatne informacije: Boža Kovač,
univ. dipl. ek., tel. 04/586-92-89 in Tomaž
Vidmar, univ. dipl. org., tel. 04/586-92-15.
(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 delovni dan od 8. do 13. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini 5.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina
Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-40306704.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 5. 2004, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Občina Jesenice, Sprejemna pisarna, Cesta železarjev
6, Jesenice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2004,
ob 12. uri, na naslovu: Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, sejna soba.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem
razpisu.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo v vi-

šini 2,000.000 SIT kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakon o javnih naročilih): pogodba o skupni
izvedbi posla.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
– dokazilo o vpisu v imenik projektivnih
podjetij pri inženirski zbornici;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe;
– da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS;
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2003 in BON-2 oziroma namesto
BON-2 lahko tudi ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun;
– mnenje pooblaščenega revizorja;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor izvajanja pogodbe;
– dokazilo o vpisu v imenik “pooblaščenih inženirjev” za odgovorne projektante in
odgovorne vodje projekta, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila;
– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov;
– predložitev finančnih zavarovanj;
– predložitev podpisanih izjav.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(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
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 40 točk;
– potrjene reference ponudnika 30 točk;
– kadrovska zasedba projektne skupine
20 točk;
– trajanje razpisnih del 10 točk.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Občina Jesenice
Št. 90425-7/2004-4
Ob-11305/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zajem podatkov za državno topografsko karto v merilu 1: 5000
(DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag
za prikaz prostorskih planskih aktov, priloga 1B-storitve-druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal javno naročilo po nalogah:
4.1. Območje 4 (50 listov merila 1:
5000)
4.1.1. GU (42 listov)
4.1.2 Braslovče (1 list)
4.1.3 Podvelka (4 listi)
4.1.4 Žalec (3 listi)
4.2. Območje 5 (50 listov merila 1:
5000)
4.3. Območje 6 (42 listov merila 1:
5000).
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih izvajalca in na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po uveljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
je 20. november 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
24. 5. 2004 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
5.000 SIT na račun 01100-1000616337 11
25127-7141998-00000004 za tiskan izvod
razpisne dokumentacije; pri prevzemu razpisne dokumentacije preko spletnih strani
plačilo ni potrebno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 5. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
oziroma bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
4.1.1., 4.2 in 4.3 v celoti financira naročnik,
naloge 4.1.2, 4.1.3 in 4.1.4 pa 50% financira
naročnik ter 50% posamezna občina.

Št.

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: primerna fotogrametrična oprema
za stereo izvrednotenje; usposobljeno osebje za zajem topografskih podatkov na fotogrametričnem inštrumentu.
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:
Zakon o geodetki dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00), Zakon o evidentiranju nepremečnin,
državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS,
št. 52/00).
(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
najmanj do 31. 7. 2004, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 1. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena (do
75 točk), izkušnje in reference ponudnika
na primerljivih delih (do 15 točk), ustreznost projektne skupine (ključnega osebja)
(do 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Marija Brnot 01/478-48-07, Nives
Jurcan 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije

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
Št. 901

Ob-11050/04

Preklic
Naročnik Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, preklicuje objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po omejenem postopku – tiskanje vozovnic, mesečnih nalepk in potrdil o šolanju, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 42 z dne
23. 4. 2004, ker ne gre za naročilo blaga,
temveč naročilo storitev.
Objava prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku – tiskanje vozovnic, mesečnih nalepk
in potrdil o šolanju, bo objavljena v Uradnem
listu RS, št. 47 z dne 30. 4. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
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Št. 085-06-1/2004-14
Ob-10944/04
1. Naročnik: Občina Dravograd v svojem
imenu ter po pooblastilu naročnikov, navedenih v razpisni dokumetaciji.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, faks 02/87-83-284.
3. (a) Vrsta in količina blaga: extra lahko kurilno olje – sukcesivne dobave za
leto 2004, 2005 in 2006: 400.000 litrov za
vsako leto.
(b) Kraj dobave: fco. Občina Dravograd:
fco. kotlovnica Robindvor, fco. kotlovnica
OŠ Dravograd, fco. OŠ Šentjanž pri Dravogradu, fco. VVZ Dravograd.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave po naročilu v količinah, ki jih bo naročnik dejansko potreboval v predvidenem
obdobju od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd. Dodatne informacije Lidija Košutnik Paglavec ali Bernarda
Grudnik, tel. 02/87-83-011.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan, od
ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure, po
enodnevni predhodni najavi po telefonu ali
faksu; tel. 02/878-30-11, faks 02/878-32-84.
Dokumentacija je na voljo po predhodnem
dokazilu o plačilu, z osebnim prevzemom
ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Občine
Dravograd: 01225-0100009832 pri UJP
Radlje ob Dravi.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 24. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
Dravograd, s pripisom “Ne odpiraj, JN kurilno olje – I. faza” in številko objave JN. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah ter Zakon o izvrševanju
proračuna.
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: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: v
času veljavnosti javnega razpisa.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni
o datumu in uri odpiranja ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Občina Dravograd
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Št. 60-04
Ob-10945/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, tel. 07/48-818-52, faks 07/48-818-80;
e-pošta: krsko@ssz-slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava živil, čistil in sanitetnega materiala.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
prijavitelji lahko podajo prijavo v celoti ali
po sklopih.
A) živila in material za prehrano:
1. sadje,
2. kmetijski pridelki in zelenjava,
3. zelenjava in sadje zamrznjeno,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. splošno prehrambeno blago,
6. testenine,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. meso,
9. perutnina,
10. ribe,
11. jajca,
12. alkoholne pijače,
13. brezalkoholne pijače;
B) čistila:
1. pralna sredstva,
2. sredstva za osebno higieno,
3. čistila;
C) sanitetni material.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let, od 17. 7. 2004
do 16. 7. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: informacije: finančno
računovodska služba, Božena Zorko, tel.
07/48-81-852, telefaks 07/48-81-880, razpisna dokumentacija: tajništvo, Nuša Masnik,
tel. 07/48-81-854, telefaks 07/48-81-880.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 5. 2004 vsak delovni dan od ponedeljka
do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: samo negotovinsko 14.400
SIT, v ceno je vključen DDV na podračun št.
01100-6030266254. Račun bo izstavljen v
roku 8 dni od plačila.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 20. 5. 2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v primeru, da bo ponudnik podal prijavo na predmetni razpis in mu bo priznana sposobnost
za dobavo živil, čistil in sanitetnega materiala in bo tudi v II. fazi omejenega postopka
podal ponudbo in bo skupna (kumulativna)
vrednost ponudbe (brez DDV) za triletno
obdobje presegla znesek, ki je določen v
15. členu ZIPRSO405 (30,000.000 SIT), bo
naročnik v skladu s 4. členom Navodila o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja, v
II. fazi omejenega postopka od ponudnika
zahteval bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 60-dnevni
plačilni rok.
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 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;
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 za skupino 4 (kruh in pekovsko pecivo), na zahtevo
naročnika brezplačno rezati in pakirati kruh,
pekovsko in slaščičarsko pecivo, porcijsko
ali po drugačnih zahtevah naročnika;
– da mora prijavitelj, ki se prijavi za
skupino 8 (meso), na zahtevo naročnika
v ponujeni ceni dobavljati konfekcijsko obdelano meso.

11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 6.
2004, odločitev do 16. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Dom starejših občanov Krško
Št. 31/04
Ob-10977/04
1. Naročnik: Dom Tisje, Šmartno pri
Litiji.
2. Naslov naročnika: Črni Potok 13, 1275
Šmartno pri Litiji, tel. 01/890-01-00, faks
01/890-01-10, e-mail: tisje@ssz-slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Dom Tisje Šmartno pri
Litiji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. krompir,
3. jajca,
4. mleko,
5. jabolka,
6. mlečni izdelki,
7. splošno prehrambeno blago,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago – gastro,
10. mlevski izdelki,
11. testenine,
12. meso – sveže,
13. piščančje in puranje meso in izdelki,
14. mesni izdelki,
15. sokovi,
16. zmrznjen program,
17. sadje in zelenjava – vloženo.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Jožica Bajec, tel.
01/890-01-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 29. 5.
2004, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 01100-6030300687.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275
Šmartno pri Litiji.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. 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
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razvidno kdo je nosilec posla in sklenitelj
pogodbe.
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 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, dobavljal blago najmanj
v 3 javnih zavodih s področja predšolske
vzgoje in izobraževanja;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in prometu živil
izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Uradni list RS št.
52/00 in 42/02;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 6.
2004 odločitev do 18. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

Št.

14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
Št. 974-2
Ob-10978/04
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
do 500 ton mesa mlado pitanega goveda
(polovice) v živem, z obveznostjo obnavljanja.
(b) Kraj dobave: pri rejcih v Republiki
Sloveniji, ki jih določi naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: prijava je možna za najmanj 4.000 kg mesa
mlado pitanega goveda (polovice) v živem,
skupni delež staleža živine državnih blagovnih rezerv ne sme presegati 50% staleža
živine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: bo določen v
II. fazi omejenega postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zavod RS za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, 1000
Ljubljana, tel. 01/589-73-00; razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani prijavitelji
ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o prijavitelju (naziv,
naslov, davčna številka, št. telefona in telefaksa). Dodatne informacije pri Silvi Pust,
tel. 589-73-62.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javnega
razpisa do roka za oddajo prijave, vsak delavnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila: z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom: »javni razpis
za dobavo mesa«.
6. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejme
prijave: do 7. 6. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno v
zaprti ovojnici s pripisom »Prijava za dobavo
mesa – Ne odpiraj«.
7. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe: bodo zahtevana v 2. fazi.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: bodo
določena v 2. fazi.
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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: bo
določen v II. fazi omejenega postopka.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena v II. fazi javnega razpisa.
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13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 02-2004
Ob-11126/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava do
12.000.000 litrov ustekleničene vode za
pitje in pripravo hrane.
(b) Kraj dobave: skladišča ponudnika, na
območju Republike Slovenije.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik bo lahko dobavil najmanj 500.000
litrov ustekleničene vode, vendar ne več
kot 1/2 ponudnikove povprečne letne prodaje vode v zadnjih treh letih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: bo določen v
II. fazi postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zavod RS za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, 1000
Ljubljana, tel. 01/589-73-00; razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna številka, št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javnega
razpisa do roka za oddajo prijave, vsak delavnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključnen 20%
DDV), način plačila: z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073, s pripisom: “javni razpis za vodo”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno v
zaprti ovojnici s pripisom “Prijava za dobavo
vode – Ne odpiraj”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponudbene vrednosti
bo zahtevana v II. fazi.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: bodo
določeni v II. fazi.
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: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: bo
določen v II. fazi postopka.
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12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena v II. fazi javnega razpisa.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 47/04, z dne
30. 4. 2004.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna

Št. 502/04
Ob-11247/04
1. Naročnik: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.
2. Naslov naročnika: Tržaška 36, 6230
Postojna.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v okvirni vrednosti 23,212.100
SIT in kurilno olje v količini 140.000
litrov.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: meso
in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, perutnina
in perutninski izdelki, mleko in mlečni izdelki,
kruh, pekovski in slaščičarski izdelki, zamrznjeni pekovski polizdelki, zamrznejna zelenjava, žito, mlevski izdelki in testenine, sveže
sadje in zelenjava, sadni sokovi, sadni sirupi,
konzervirani izdelki – sadje in zelenjava, olje
in maščobna živila, jajca, splošno prehrambeno blago, ekstra lahko kurilno olje.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost bo priznana za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, tel. 01/24-16-200, faks 24-16-213,
kontaktna oseba: Karolina Logar, e-naslov:
karolina.logar@zti-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije znaša 11.600 SIT in jo nakažete
na TRR 01261-6030716108, sklic na št.:
50015-502.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave je potrebno oddati do 21. 5.
2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 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): v razpisni dokumentaciji.
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: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.

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. 902
Ob-11051/04
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: tiskanje vozovnic, mesečnih nalepk in potrdil o šolanju; Priloga 1A
– storitve: 15. tiskarske storitve na pogodbeni osnovi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sposobnost bo
ponudnikom priznana za obdobje treh let.
8 (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in 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.
9) (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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna
zavarovanja bodo zahtevana v II. fazi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: navedeno v pogojih.

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 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 dvanajstih mesecih
z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
10. da rok plačila ni krajši od trideset
dni od prejema računa,
11. da je ponudnik v zadnjih treh 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 dveh dni od
prejema naročila po faksu,
– obrazce za vozovnice in potrdila
o šolanju od petnajstih 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 dveh dni od
obvestila po faksu,
– obrazce za vozovnice in potrdila o
šolanju od petih 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
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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.
14) (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezevirana 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.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 21. 6.
2004 in 1. 7. 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
je merilo najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 006/04
Ob-11121/04
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 Trojane–Vodice.
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, do 14. 5. 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

Št.

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): kolikor ponudbo
predloži skupina izvajalcev, mora 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:
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, predvido-
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ma 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: 22. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 007/04
Ob-11134/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 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 prostorske dokumentacije – državnega lokacijskega načrta za plinovod R25D
Šentrupert-Šoštanj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja naročila po sklopih ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni rok je maj
2004, okvirni rok dokončanja je december
2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Razvojna služba
–Niko Grbec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: v roku 19 dni od datuma objave.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo storitve, ki bodo predmet pogodbe,
plačeval na osnovi računov, ki jih bo izvajalec izstavljal po dokončanju posameznih faz
in potrditvi gotovosti s strani odgovornega
predstavnika naročnika ter predstavnika
UPR; vrednost računov bo v skladu s pogodbeno določenimi vrednosti posameznih
faz. Predvideno število faz je pet.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor ponudbo
predloži skupina izvajalcev, mora priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) Ekonomsko finančni pogoj – letni prihodki ponudnika v letu 2002 morajo biti večji
kot 75,000.000 SIT.
b) Tehnični in kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih izdelana vsaj dva državna lokacijska
načrta (oziroma lokacijska načrta na državni ravni po prejšnji zakonodaji o urejanju
prostora).
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenih
vsaj pet oseb.
3. Vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri s 5-letnimi izkušnjami pri podobnih
projektih in z izkušnjami pri vodenju najmanj enega postopka izdelave državnega
lokacijskega načrta (oziroma lokacijskega
načrta na državni ravni po prejšnji zakonodaji o urejanju prostora).
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.
16. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve, 2. rok izdelave, 3. število izdelanih
državnih lokacijskih načrtov (oziroma lokacijskih načrtov na državni ravni po prejšnji
zakonodaji o urejanju prostora) v zadnjih
petih letih.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 268-260/2004 0500
Ob-11155/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, tel. 02/23-41-412.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: Po prilogi 1B, tč. 27 – druge storitve: izvajanje procesov standardizacije s področja nacionalnega železniškega sistema z vidika usklajevanja
pravnega reda z EU. Vsebina procesov
standardizacije:
– izdelava tehničnih specifikacij za
vzdrževalne aktivnosti za proge in sestavne dele prog na osnovi navodila za
pripravo in izdajo TS-Ž,
– izdelava tehničnih specifikacij za
novogradnje in modernizacije prog in
sestavnih delov prog na osnovi navodila
za pripravo in izdajo TS-Ž,
– izdelava navodil za področje slovenskega železniškega sistema,
– nabor prioritetnih nacionalnih in
mednarodnih standardov s področja železniškega sistema (SIST, ETSI, UISI, UIC,
OTIF,...) in vprašanje v spletni informacijski sistem AŽP,
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– periodično obnavljanje relevantnih
elektronskih dokumentov in ažuriranje
spletnega informacijskega sistema.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj (obvezni podatek, če se namerava
oddati po sklopih): ponudnik bo moral podati
ponudbo za celoten obseg del.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvajanja predmeta javnega naročila bo
avgust 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
2000 Maribor, Kopitarjeva 5, Janko Sintič, tel. 02/23-41-482, faks 02/23-41-452,
e-mail: janko.sintic@gov.si. Skrajni rok za
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 5 dni pred datumom za predložitev prijav.
(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, plačilo na TRR
01100-6000002642, sklicevanje na številko
04-000117, pred dvigom razpisne dokumentacije;
9. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema prijava: najkasneje do 8. 6. 2004 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, vložišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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 (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v primeru, da bi skupina
izvajalcev predložila skupno ponudbo, mora
taka skupina v skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
mora natančno opredeliti njihova medsebojna razmerja glede izvajanja storitev, ki so
predmet tega javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. zakona o javnih naročilih:
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoj: povprečni letni
promet (skupaj z DDV) v zadnjih treh letih
(2001, 2002, 2003) je bil najmanj 150 mio
SIT,
– ponudnik ima reference s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti

razpisanemu naročilu, kar je dokazal s potrdili naročnikov,
– ponudnik je navedel ustrezne strokovnjake za izpolnitev storitev javnega naročila.
Pri ponudniku ali glavnem partnerju so najmanj 3 redno zaposleni za nedoločen čas.
14. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost? ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitev: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
(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: predvideni rok za oddajo ponudb bo predvidoma
30 dni po priznanju sposobnosti, to je julija
2004, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa avgusta 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek oddaje javnega naročila poteka
v skladu z veljavno slovensko zakonodajo,
razpisna dokumentacija je napisana samo
v slovenskem jeziku, prav tako bo morala
biti izključno v slovenskem jeziku izdelana
kompletna ponudba, pozneje pa tudi vsi izdelki tega naročila. V kolikor bo ponudnik
tuje podjetje, mora le-ta zaradi jezika in
slovenske zakonodaje obvezno sodelovati
s slovenskim podjetjem. Izvajalec obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja JŽI
ne sme sodelovati kot ponudnik, tudi ne kot
podizvajalec oziroma izvajalec v skupnem
poslu.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

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. 6
Ob-10937/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 41 faksimilnih naprav, – 52 strojev za
štetje bankovcev, – 12 elektronskih tehtnic do 60 kg, – 3 elektronske tehtnice do
150 kg in 1 elektronsko števna tehtnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za tehtnice: cena 40 točk, testiranje 30 točk in garancijska doba 5 točk, za
ostalo mehanizacijo: cena 40 točk in garancijska doba 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop – Avtenta servis
d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana; II.
sklop – Biro center d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, 1000 Ljubljana; III. sklop – Libela
Elsi d.o.o., Opekarniška cesta 2, Celje; IV.
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sklop – SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Avtenta servis 2,665.500 SIT brez DDV, Biro center 7,670.000 SIT brez DDV, Libela Elsi
3,843.700 SIT in SRC.SI 154.440 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: faksi – 2,759.300 SIT, 2,665.500
SIT; II. sklop: stroji za štetje bankovcev
– 7,696.000 SIT, 7,670.000 SIT; III. sklop:
el. tehtnice – 4,337.020 SIT, 3,843.700 SIT;
IV. sklop: števna tehtnica – 247.140 SIT,
154.440 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: 20. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 1
Ob-10938/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 47 lahkih dostavnih vozil LDV1 od tega:
- 32 vozil z bencinskim motorjem in – 15
vozil z dieselskim motorjem, – 45 lahkih
dostavnih vozil LDV2 od tega: – 38 vozil z
bencinskim motorjem in – 7 vozil z dieselskim motorjem, 30 lahkih dostavnih vozil
LDV4x4 od tega: – 22 vozil z bencinskim
motorjem in – 8 vozil z dieselskim motorjem, – 2 srednji dostavni vozili SDV1, – 11
srednjih dostavnih vozil SDV2, – 9 srednjih dostavnih vozil SDV3, – 2 srednji
dostavni vozili SDV4, – 4 osebna vozila
OV1, – 2 osebni vozili OV2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, servisna
mreža do 25 točk, varnost po metodologiji
EuroNCAP do 6 točk, garancijska doba do
5 točk, poraba goriva do 5 točk, dodatna
oprema do 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. LDV1 diesel, LDV1 bencin, LDV2 diesel, LDV2 bencin, LDV 4x4 diesel, LDV 4x4 bencin, SDV1, SDV2, SDV3,
SDV4 in SDV4 K, Renault Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana. OV1 Štajerski
avto dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000
Maribor. OV2 in LDV1 diesel K Avto Triglav
d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Renault Slovenija 291,806.000 SIT brez DDV, Avto Triglav
6,295.850 SIT brez DDV in Štajerski avto
dom 7,870.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: LDV1 diesel: 18,540.000 SIT, 1,760.000
SIT; LDV1K diesel: 2,255.850 SIT; LDV1
bencin: 1,645.000 SIT, 1,570.000 SIT; LDV2
diesel: 1,735.850 SIT, 16,555.000 SIT; LDV2
bencin: 1,530.000 SIT, 1,235.850 SIT; LDV
4x4 diesel: 2,695.000 SIT, 2,590.000 SIT;
LDV 4x4 bencin: 2,475.000 SIT, 2,380.000
SIT; SDV1: 3,175.000 SIT, 2,990.000 SIT;
SDV2: 3,600.000 SIT, 3,385.000 SIT;
SDV3: 3,670.000 SIT, 3,450.000 SIT;

Št.

SDV4: 3,135.000 SIT, 3,000.000 SIT;
SDV4K: 3,370.000 SIT, 3,200.000 SIT;
OV1: 2,000.000 SIT, 1,855.850 SIT; OV2:
2,816.667 SIT, 2,020.000 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. 3 z dne 16. 1. 2004,
Ob-294/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 197/04
Ob-10947/04
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 14. 4. 2004.
4.Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
avtomatski selektivni biokemični analizator, Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 75 točk,
– reference – 5 točk,
– rok plačila – 10 točk,
– servis – 10 točk.
Izbrana je bila ponudba, ki je dosegla
najvišje število točk po merilih za ocenitev
ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,838.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,863.768 SIT; 4,838.400 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: 20. 4. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 1/04-348
Ob-10952/04
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615, faks 03/54-34-614.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava sanitetnega, laboratorijskega,
zobozdravstvenega in RTG materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v
I. fazi), najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je bilo za Zdravstveni dom Celje dodeljeno za obdobje 6
mesecev od 1. 4. 2004 do 30. 9. 2004. Za
vse ostale Zdravstvene domove je bilo naročilo dodeljeno za obdobje 6 mesecev, od
1. 3. 2004 do 31. 8. 2004, v višini ponudbene vrednosti kot sledi:
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje:
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V skupini A) ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužilni material
Podskupina 1: ostali sanitetni material:
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
18,227.957,23 SIT;
Podskupina 2: zavojni in obvezilni material:
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
11,734.887,76 SIT;
Podskupina 3: material za nego ran:
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
14,038.225,48 SIT;
Podskupina 4: razkužila in dezificiensi:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
3,343.279,77 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva
Podskupina 1: reagenti – Roche:
– Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana: skupaj cena: 30,038.351 SIT;
Podskupina 2: reagenti – Coulter:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
3,974.661,65 SIT;
Podskupina 3: vakuumski odvzem:
– Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9/d, 1000 Ljubljana: skupaj cena:
11,418.266,17 SIT;
Podskupina 4: kemikalije:
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,882.629,06 SIT;
Podskupina 5: hitri testi:
– Dr. Gorkič d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec, skupaj cena: 6,107.385,37 SIT;
Podskupina 6: reagenti Dialab:
– IRIS, Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,601.680 SIT;
Podskupina 7: laboratorijski pribor:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
2,802.280,12 SIT.
V skupini C) zobozdravstveni material
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
19,508.126,32 SIT;
V skupini D) rentgenski material:
– Interexport, Mednarodna trgovina
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 139, 1000
Ljubljana, skupaj cena: 13,731.264,63 SIT.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah:
V skupini A) ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: ostali sanitetni material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 4,709.519
SIT;
Podskupina 2: zavojni in obvezilni material:
– Dentacom,d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, skupaj cena: 4,693.079
SIT;
Podskupina 3: material za nego ran:
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
9,440.363,04 SIT;
Podskupina 4: razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,285.920,89 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva:
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– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
18,476.414,59 SIT.
V skupini C) stomatološki material in material za zobotehniko
Podskupina 1: stomatološki material:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
10,675.453,94 SIT;
Podskupina 2: material za zobotehniko:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
21,098.608,77 SIT.
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec:
V skupini A) ostali sanitetni material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski material
Podskupina 1: ostali sanitetni material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
11,591.237,33 SIT;
Podskupina 2: material za nego ran:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
3,188.751,07 SIT;
Podskupina 3: razkužila in dezinficiensi:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
2,377.854,60 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
1,008.339,44 SIT.
V skupini C) material za zobozdravstvo
Podskupina 1: material za zobozdravstvo:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
13,866.297,47 SIT;
Podskupina 2: material za zobotehniko:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
8,937.142,80 SIT.
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode
14, 8290 Sevnica:
V skupini A) ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: ostali sanitetni material,
zavojni šivalni:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
6,470.106,31 SIT;
Podskupina 2: material za nego ran:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 509.759,47
SIT;
Podskupina 3: razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,266.995,63 SIT;
Podskupina 4: ostali RTG material:
– Interexport – LJ. Mednarodna trgovina
d.o.o, Ljubljana, Dunajska cesta 139, 1000
Ljubljana, skupaj cena: 186.247,53 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 981.052,46
SIT.
V skupini B1) laboratorijski material in
diagnostična sredstva:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena
– 981.287,66 SIT.
V skupini B2) laboratorijski material in
diagnostična sredstva:
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– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 58.413,02
SIT.
V skupini B3) laboratorijski material in
diagnostična sredstva:
– Meditrade d.o.o., Vodovodna 1000,
1000 Ljubljana, skupaj cena: 5,246.651
SIT.
V skupini C) stomatološki material:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,856.525,12 SIT.
ZD Zdravstveni dom Šentjur, Cesta L.
Dobrotinška 5, 3230 Šentjur:
V skupini A) ostali sanitetni material (zavojni, šivalni) material za nego ran in razkužilni material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
4,886.751,46 SIT;
V skupini B) laboratorijski material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,464.332,05 SIT.
V skupini C) zobozdravstveni material:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,561.781,35 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo sanitetnega, laboratorijskega,
zobozdravstvenega in RTG materiala navajamo najvišjo in najnižjo ponudbo:
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje:
V skupini A) ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužilni material
Podskupina 1: ostali sanitetni material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
18,227.957,23 SIT;
Podskupina 2: zavojni in obvezilni material:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
15,755.790,58 SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
11,734.887,76 SIT;
Podskupina 3: material za nego ran:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
14,038.225,48 SIT;
Podskupina 4: razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
5,172.883.83 SIT;
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
3,343.279,77 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva
Podskupina 1: reagenti – Roche:
– Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana, skupaj cena: 30,038.351 SIT;
Podskupina 2: reagenti – Coulter:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
3,974.661,65 SIT;
Podskupina 3: vakuumski odvzem:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
12,870.994,84 SIT;
– Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9/d, 1000 Ljubljana: skupaj cena:
11,418.266,17 SIT;

Podskupina 4: kemikalije:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,882.629,06 SIT;
Podskupina 5: hitri testi:
– Dr. Gorkič d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec, skupaj cena: 6,107.385,37 SIT;
Podskupina 6: reagenti Dialab:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
3,511.220,47 SIT;
– Iris, Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,601.680 SIT;
Podskupina 7: laboratorijski pribor:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
2,802.280,12 SIT.
V skupini C) zobozdravstveni material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
20,759.296,67 SIT;
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
19,508.126,32 SIT.
V skupini D) rentgenski material:
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
15,139.169,72 SIT;
– Interexport, Mednarodna trgovina
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 139, 1000
Ljubljana, skupaj cena: 13,731.264,63 SIT.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah:
V skupini A) ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: ostali sanitetni material:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
5,608.190,85 SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 4,709.519
SIT;
Podskupina 2: zavojni in obvezilni material:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
6,469.357,91 SIT;
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, skupaj cena: 4,693.079
SIT;
Podskupina 3: material za nego ran:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
9,440.363,04 SIT;
Podskupina 4: razkužila in dezinficiensi:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, skupaj cena: 1,601.322
SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,285.920,89 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
18,476.414,59 SIT;
V skupini C) stomatološki material in material za zobotehniko
Podskupina 1: stomatološki material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
12,023.850,80 SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
10,675.453,94 SIT;
Podskupina 2: material za zobotehniko:
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– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
26,071.056,92 SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
21,098.608,77 SIT.
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec:
V skupini A) ostali sanitetni material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski material:
Podskupina 1: ostali sanitetni material:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
13,218.629,13 SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
11,591.237,33 SIT;
Podskupina 2: material za nego ran:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
3,819.770,95 SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
3,188.751,07 SIT;
Podskupina 3: razkužila in dezinficiensi:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
2,558.772,90 SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
2,377.854,60 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,132.112,71 SIT;
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
1,008.339,44 SIT.
V skupini C) material za zobozdravstvo
Podskupina 1: material za zobozdravstvo:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
13,919.686,42 SIT;
– Sanolabor
d.d.,Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
13,866.297,47 SIT;
Podskupina 2: material za zobotehniko:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
9,003.701,61 SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
8,937.142,80 SIT.
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode
14, 8290 Sevnica:
V skupini A) ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: ostali sanitetni material,
zavojni šivalni:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, skupaj cena: 6,802.687
SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
6,470.106,31 SIT;
Podskupina 2: material za nego ran:
– Sanolabor d.d.,Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana skupaj cena: 585.873,44
SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 509.759,47
SIT;
Podskupina 3: razkužila in dezinficiensi:
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,328.280,85 SIT;

Št.

– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,266.995,63 SIT;
Podskupina 4: ostali RTG material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 571.465,80
SIT;
– Interexport – LJ. Mednarodna trgovina
d.o.o, Ljubljana, Dunajska cesta 139, 1000
Ljubljana, skupaj cena: 186.247,53 SIT.
V skupini B) laboratorijski material in diagnostična sredstva:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
1,034.230,41 SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 981.052,46
SIT.
V skupini B1) laboratorijski material in
diagnostična sredstva:
– Medias International d.o.o., Leskoškova c. 9/d, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,442.097,52 SIT;
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
981.287,66 SIT.
V skupini B2) laboratorijski material in
diagnostična sredstva:
– Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, skupaj cena:
74.691,37 SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, skupaj cena: 58.413,02
SIT.
V skupini B3) laboratorijski material in
diagnostična sredstva:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
5,518.503,91 SIT;
– Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana, skupaj cena: 5,246.651 SIT.
V skupini C) stomatološki material:
– Farmadent – Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minarikova ul. 6, 2000 Maribor, skupaj cena: 2,192.722 SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,856.525,12 SIT.
Zdravstveni dom Šentjur, Cesta L. Dobrotinška 5, 3230 Šentjur:
V skupini A) ostali sanitetni material (zavojni, šivalni) material za nego ran in razkužilni material:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, skupaj cena: 6,190.052
SIT;
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
4,886.751,46 SIT.
V skupini B) laboratorijski material:
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,464.332,05 SIT.
V skupini C) zobozdravstveni material:
– Farmadent – Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minarikova ul. 6, 2000 Maribor, skupaj cena: 2,086.302,89 SIT;
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, skupaj cena:
1,561.781,35 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 80 z
dne 12. 10. 2001, Ob-56234.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
SZOZD celjske regije
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Ob-10962/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16, e-mail:
jelka.fajdiga@zd-nm.si, tel. 07/391-67-03.
3. Datum izbire: 19. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sklop A) eno opremljeno urgentno vozilo
– visoka verzija – postopek razveljavljen,
sklop B) dve osebni vozili nižjega cenovnega razreda 1.200 ccm, (ne 16 V), sklop
C) eno osebno vozilo nižjega cenovnega
razreda 1.200 ccm, (ne 16 V)- štirikolesni
pogon, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, reference 10%,
servis 5%, garancije 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Adria plus, d.o.o. Novo mesto,
Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: sklop B)
3,087.833,34 SIT, sklop C) 1,575.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop B) 3,
sklop C) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop B) 3,660.000 SIT, 3,087.833,34
SIT, sklop C) 1,873.180 SIT, 1,575.000 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: 20. 4. 2004.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 0173
Ob-10965/04
1. Naročnik: Planinska zveza Slovenije,
Gorska reševalna služba Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana; grs@pzs.si; tel. 04/20-10-670.
3. Datum izbire: 6. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava 5 terenskih vozil za postaje GRS,
kraj dobave – Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
karakteristike in dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoniss d.o.o., Celovška
cesta 288, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,952.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,510.000 SIT; 29,952.000 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: 21. 4. 2004.
Planinska zveza Slovenije
Gorska reševalna služba Slovenije
Ob-10969/04
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Javne naprave javno podjetje d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, tel. 425-64-00, faks 425-64-12.
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3. Datum izbire: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
delovno vozilo za čiščenje in pometanje
ulic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ustreznost tehničnim zahtevam, cena, dobavni rok, plačilni pogoji,
garancija.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rolba Ljubljana, Stroji
in oprema d.o.o., Tavčarjeva ul. 13, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,306.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,619.117 SIT in 35,592.000 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: 22. 4. 2004.
Javne naprave d.o.o.
Št. 404-08-107/2004-10
Ob-10973/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 9. 4. 2004 (odločitev o
oddaji javnega naročila).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1,200.000 kosov plastični manevrski naboji 7,62 x 39 mm, skladišče Ministrstva
za obrambo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji MORS-74/2004-PSP po 5. točki
20. člena ZJN-1A, ker je za dobavo usposobljeno znano končno število ponudnikov, ki
so imeli dovoljenje za promet oziroma proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (skupina
3.3.0 manevrsko in šolsko strelivo).
Naročnik je pridobljeno pravilno ponudbo
natančno pregledal in cene primerjal s cenami po sklenjenih pogodbah v zadnjih letih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AREX d.o.o. Šentjernej,
Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej.
7. Pogodbena vrednost: 59,760.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,760.000 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: 22. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-14/2004-23
Ob-11070/04
1. Naročnik: DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica
XIV. divizije št. 4.
2. Naslov pooblaščenca naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 8. 4. 2004 (odločitev o
oddaji javnega naročila).
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
specialna vozila za reševanje ob nesrečah v predorih – 6 vozil.
Ministrstvo za obrambo RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig
pri Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v odprtem postopku DARS/MORS
153/2003-ODP je pooblaščenec naročnika
pridobil 5 nepravilnih ponudb, zato je oddal
naročilo na podlagi 1. točke drugega odstavka 20. člena po postopku s pogajanji MORS
4/2004-PSP, v katerega je vključil vse ponudnike iz prejšnjega postopka. Od prejetih
treh ponudb je bila ena ponudba pravilna.
V nadaljevanju pogajanj je bila glede na
elemente pogajanj (cena in dobavni rok)
dogovorjena ugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: MI STAR d.o.o., Tbilisijska
85, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 688,386.070
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 688,386.070 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: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 20-336-225/03
Ob-11072/04
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51, Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks 01/437-20-70.
3. Datum izbire: 3. februar 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava posebej izdelanih
čevljev po skupinah prilagojena ortopedska obutev in zahtevnejša ortopedska
obutev z vgrajeno ortozo, na sedežu v
Ljubljani, skupina prilagojena ortopedska
obutev v okvirni vrednosti 20,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Modno in ortopedsko
čevljarstvo Rudolf Lopatec, s.p., Dobrava
45, 8275 Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: 20,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,830.200 SIT, 20,400.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava posebej izdelanih
čevljev po skupinah prilagojena ortopedska obutev in zahtevnejša ortopedska
obutev z vgrajeno ortozo, na sedežu v
Ljubljani, skupina zahtevnejša ortopedska
obutev z vgrajeno ortozo v okvirni vrednosti
20,000.000 SIT;
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena;
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Handmade Slana Anton, s.p., izdelava in popravila izdelkov iz
usnja, Vnanje Gorice, Nova pot 18, 1351
Brezovica;

7. Pogodbena vrednost: 14,425.075 SIT;
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve;
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,400.000 SIT, 14,425.075 SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. april 2004.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-11082/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde
11, Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški, računalniški in potrošni material v celoti pri vseh lokacijah naročnika
za obdobje treh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija veleprodaja, Mali trg
6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,544.016,84
SIT z vključenim DDV - letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,783.340 SIT, 8,544.016,84 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: 23. 4. 2004.
Lekarna Ljubljana
Št. 102/1690/2004
Ob-11086/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42, tel. št.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 9. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava OPGW kabla za DV 400 kV Divača-Melina, OPGW.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 90%, zagotavljanje kvalitete 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna ELEX d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 145,664.162,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 154,609.848 SIT, 145,664.162,40 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: 23. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
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Št. 87/1702/2004
Ob-11088/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474-35-32, tel. št.
01/474-30-01.
3. Datum izbire: 16. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dograditev telekomunikacijskega
omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave (3.
točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 148,508.948,40
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: 30. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 601/04
Ob-11094/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izgradnja RP 20 kV Fužine – dobava in
montaža opreme.
Kraj dobave je RP Fužine v Kamniku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (81%
delež),
– dodatne karakteristike opreme (5%
delež),
– rok plačila (4% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika oziroma
izvajalca elektromontažnih del pri izvajanju
montažnih del na 110 kV in SN objektih (4%
delež),
– garancijski rok (3% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 102,166.980
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,285.000 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,903.348 SIT (brez DDV), 85,139.150
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 23. 4. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Ob-11103/04
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: 6. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
rudarski kabli.
Kraj dobave: RTH, Rudnik Trbovlje
Hrastnik d.o.o. – obrat Hrastnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila naslednja: ponudbena cena, rok
dobave, rok plačila in fiksnost cen. Izbrani
ponudnik je bil izbran na osnovi ugodnejše
ponudbene cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: TEVE varnost elektronika
d.o.o., Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec.
7. Pogodbena vrednost: 9,794.724 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,036.017,70 SIT brez DDV, 9,794.724
SIT brez DDV.
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: 23. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 17123-03-403-87/2003
Ob-11154/04
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. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme za objekt UVZ:
– sklop 1: specialna delovna postaja,
– sklop 2: datotečni strežnik,
– sklop 3: omrežna oprema,
– sklop 4: risalnik.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 4 pravočasne ponudbe. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da ena ponudba ne ustreza
zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato je
bila izločena iz nadaljnjega postopka. Ostale
ponudbe so sprejemljive, primerne in pravilne. Naročnik je na podlagi meril cena in
urejenost sistema kakovosti za posamezni
sklop izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave.
Glede na to, da za sklop 4 nista prispeli najmanj dve pravilni ponudbi javni razpis za ta
sklop ni uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 2: EMG d.d., Aškrčeva
4a, 3310 Žalec,
– za sklop 3: NIL d.o.o., Tivolska 48,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 1,219.579,20 SIT z DDV,
– za sklop 2 je 735.452,40 SIT z DDV,
– za sklop 3 je 8,262.172,80 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 1,247.550,02 SIT z DDV,
1,219.579,20 SIT z DDV,
– za sklop 2: 1,195.665,60 SIT z DDV,
735.452,40 SIT z DDV,
– za sklop 3: 9,204.969,53 SIT z DDV,
8,262.172,80 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 10. 10. 2003,
Ob-103425.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 404-08-290/01-38
Ob-11111/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 5. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: mlevski izdelki in testenine,
II. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po ponudbenem ceniku za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno
I. sklop: Mlinotest živilska industrija d.d.,
Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina;
II. sklop: postopek nadaljuje s pogajanji
z edinim ponudnikom.
7. Pogodbena vrednost
I. sklop: 16,709.936,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.
sklop:
18,264.321
SIT,
16,709.936,20 SIT,
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 87-88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57814.

Št. 371-02-27/2002/4-3224 Ob-11162/04
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij, po pooblastilu naročnika
je postopek izvedel Servis skupnih služb
vlade RS.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 3. 2004.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 kos osebno “minivan” vozilo (21.
sklop javnega naročila), 1 kos osebno- dostavno vozilo (18. sklop javnega naročila);
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: osnovno merilo so pridobljene
točke (vključno cena) po točkovnem sistemu
naročnika – SSSV.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Renault Slovenija d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost pogodbe je 6,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: osebno “minivan” vozilo 3,960.000
SIT, 3,900.000 SIT; osebno dostavno vozilo
2,760.000 SIT, 2,700.000 SIT,
11. Morebitne druge informacije o narocilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2003.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 17123-04-403-84/2003
Ob-11167/04
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. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava in
montaža pisarniške in druge opreme,
in sicer:
Sklop 1: Pohištvena oprema in vgradnji
gospodinjski aparati;
Sklop 2: Kovinska oprema, varnostne
omare in blagajne;
Sklop 3: TV aparati in video rekorderji;
Sklop 4: Biro oprema (fotokopirni stroji,
uničevalci dokumentov);
Sklop 5: Fitness oprema, oprema za telovadnico, savna;
Sklop 6: Druga oprema (vzmetnice,
rjuhe, oddeje, vzglavniki, karnise, zavese,
svetila, prostostoječi obešalniki, koši, table,
gospodinjiski pribor).
Kraj dobave: objekt na lokaciji ul. Jožeta
Jame 8, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 13
pravočasnih ponudb. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da tri ponudbe v celoti in
tri ponudbe za sklop 3, ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato
so bile izločene iz nadaljnjega postopka.
Ostale ponudbe so pravilne in primerne.
Naročnik je na podlagi merila cena za posamezni sklop izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave.
Glede na to, da za sklop 3, nista prispeli
najmanj dve pravilni ponudbi, javni razpis
za ta sklop ni uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Za sklop 1: Lesnina MG oprema d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana;
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Za sklop 2: Trevis d.o.o., Slovenčeva 93,
1000 Ljubljana;
Za sklop 4: Biring Tamiz d.o.o., Motnica
9, 1236 Trzin;
Za sklop 5: Atlas oprema d.o.o., Samova
12a, 1116 Ljubljana;
Za sklop 6: Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana;
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 43,314.000 SIT z DDV;
– za sklop 2 je 11,413.634,40 SIT z
DDV;
– za sklop 4 je 8,280.312 SIT z DDV;
– za sklop 5 je 4,671.120 SIT z DDV;
– za sklop 6 je 6,713.820 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnika izbrana za
sklop 1 in sklop 4 bosta naročilo izvedla s
pomočjo podizvajalca, in sicer v višini: 82%
ponudbene vrednosti za sklop 1 in 100% ponudbene vrednosti za sklop 4.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 50,224.050 SIT z DDV,
43,314.000 SIT z DDV;
– za sklop 2: 13,759.920 SIT z DDV,
11,413.634,40 SIT z DDV;
– za sklop 4: 10,453.320 SIT z DDV,
8,280.312 SIT z DDV;
– za sklop 5: 8,424.117,60 SIT z DDV,
4,671.120 SIT z DDV;
– za sklop 6: 7,165.848 SIT z DDV,
6,713.820 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 97/03, pod objavo št. 103518, z dne
10. 10. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 190-04
Ob-11168/04
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 20. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
smetarsko vozilo za komunalne odpadke
z nadgradnjo (17–19 m3).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja cena – 60 točk,
– dobavni rok – 15 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijska doba – 10 točk,
– oddaljenost servisa od sedeža kupca
– 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tamček M & M d.o.o.,
Zaletelova 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,040.000 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,988.000 SIT, 35,040.000 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: 21. 4. 2004.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-11169/04
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, telefaks
07/466-81-10, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 18. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: nabava živil in materiala za prehrano za triletno obdobje, peto šestmesečje;
za obdobje od 1. 4. 2004 do 31. 9. 2004;
dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto; 2.
“SI-PO” d.o.o., Blatno 4d, 8254 Globoko; 3. Žito d.d., Šmartinska c. 154, 1529
Ljubljana; 4. Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana; 5. Celjske
mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje; 6. Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto; 7. Mesnine Žerak d.o.o.,
Strmolska 9, 3252 Rogatec; 8. KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo
mesto; 9. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš; 10. ERA d.d. Velenje,
Prešernova 10, 3504 Velenje; 11. Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj; 12.
Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče; 13.
Perutnina “Rostohar E” Erika Rostohar
s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem;
14. Pivka perutninarstvo d.d., Neverke 30,
6256 Košana.
7. Pogodbena vrednost: 1. Dolenjske
pekarne d.o.o.: 1,321.360 SIT; 2. “SI-PO”
d.o.o.: 3,567.421 SIT; 3. Žito d.d.: 1,311.725
SIT; 4. Ljubljanske mlekarne d.d.: 2,984.767
SIT; 5. Celjske mesnine d.d.: 5,013.080 SIT;
6. Mercator Dolenjska d.d.: 5,765.303 SIT; 7.
Mesnine Žerak d.o.o.: 3,201.702 SIT; 8. KZ
Krka z.o.o.: 7,284.907 SIT; 9. Brumec-Ručigaj d.o.o.: 988.760 SIT; 10. ERA d.d., Velenje: 5,433.101 SIT; 11. Perutnina Ptuj d.d.:
1,016.807 SIT; 12. Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo d.o.o.: 2,966.198 SIT; 13.
Perutnina “Rostohar E” Erika Rostohar s.p.:
732.500 SIT; 14. Pivka perutninarstvo d.d.:
1,076.619 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 11 z dne 11. 2. 2002, Ob-63722.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 45/03
Ob-11175/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-40, telefaks 01/588-97-59.
3. Datum izbire: 26. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava računalniške opreme (strežniki,
mrežni diskovni sistem in sistem za varnostno kopiranje.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: ADD trgovina, inženiring,
vzdrževanje, d.o.o., Tbilisijska 85, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za dobavo
opreme 82,974.792,70 SIT brez DDV; za
vzdrževanje opreme 819.444,94 SIT brez
DDV na mesec.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo opreme: 95,534.773,48
SIT brez DDV, 82,974.792,70 brez DDV; za
vzdrževanje opreme: 988.134,49 SIT brez
DDV na mesec, 819.444,94 SIT brez DDV
na mesec.
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: 20. 4. 2004.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

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. 404-01-31/2003
Ob-10949/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
3. Datum izbire: 12. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo utrditvijo za obnovo in dozidavo Gimnazija
Moste.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS d.d., Dunajska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1.293,030.447,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.493,899.164 SIT, 1.293,030.447,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano na podlagi

Št.

izvedenega postopka s pogajanji po 20.
členu ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 15, Ob-87817.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 494/2003
Ob-10971/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška 5, 3230 Šentjur
pri Celju.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 5, 3230
Šentjur pri Celju, tel. 746-24-00; faks:
746-24-34.
3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova krovsko kleparskih
del in obnova fasade.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference ponudnika,
garancija, servis, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont d.d., Oblakova 30,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 30,801.482,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,339.334 SIT; 30,801.482,40 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: 22. 4. 2004.
JZ ZD Šentjur
Št. 102/1691/2004
Ob-11087/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42, tel. št.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba elektromontažnih
del na 2x110 kV daljnovodu Vuhred-Pekre.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogodbena cena 80%, reference 10%, rok izvedbe 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen d.o.o., Zavetiška 1,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 115,762.240,07
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 82,854.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 122,640.397,20 SIT, 115,762.240,07
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: 23. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
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Št. 633/04
Ob-11093/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. februar 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije:
– sklop 1: od TP Manice Komanove do
TP Gimnazija Šentvid,
– sklop 2: od RTP Bežigrad do TP USB
hotel, 2. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001, oziroma
9002 ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije od TP Manice Komanove – TP
Gimnazija Šentvid: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana;
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije od RTP Bežigrad – TP USB hotel, 2. faza: Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije od TP Manice Komanove – TP
Gimnazija Šentvid: 80,455.289,24 SIT (z
DDV);
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije od RTP Bežigrad – TP USB hotel,
2. faza: 42,467.250,72 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcu: za sklop 1: 31,000.000 SIT
(brez DDV), za sklop 2: /.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije od TP Manice Komanove – TP
Gimnazija Šentvid: 8 ponudb, od tega 2 nepravilni ponudbi in 6 pravilnih ponudb;
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije od RTP Bežigrad – TP USB hotel,
2. faza: 8 ponudb, od tega 2 nepravilni ponudbi in 6 pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije od TP Manice Komanove – TP
Gimnazija Šentvid: 84,755.524,08 SIT (brez
DDV), 63,722.424,40 SIT (brez DDV);
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije od RTP Bežigrad – TP USB hotel,
2. faza: 51,847.711,74 SIT (brez DDV),
35,389.375,60 SIT (brez DDV).
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: do 23. 4. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 632/04
Ob-11095/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
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3. Datum izbire: 16. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije:
– sklop 1: po Bazoviški ulici v Ljubljani,
– sklop 2: po Vilharjevi ulici v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Bazoviški ulici v Ljubljani:
Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška
10, 1112 Ljubljana;
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Vilharjevi ulici v Ljubljani:
Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Bazoviški ulici v Ljubljani:
29,178.448,01 SIT (z DDV);
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Vilharjevi ulici v Ljubljani:
30,319.155,67 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcu:
– za sklop 1: /, za sklop 2: 12,100.000
SIT (brez DDV).
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Bazoviški ulici v Ljubljani:
6 ponudb, od tega 1 nepravilna ponudba in
5 pravilnih ponudb;
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Vilharjevi ulici v Ljubljani: 6
ponudb, od tega 1 nepravilna ponudba in 5
pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Bazoviški ulici v Ljubljani: 36,594.743,29 SIT (brez DDV),
24,315.373,34 SIT (brez DDV).
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Vilharjevi ulici v Ljubljani: 34,547.809,75 SIT (brez DDV),
24,418.864,42 SIT (brez DDV).
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: do 23. 4. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 403-07-006/03-056
Ob-11177/04
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
3. Datum izbire: 26. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja novega vrtca v Vodicah, Vodice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor ponudnika so
bili ponudnikova cena, reference, garancijski rok in podizvajalci s področja Občine
Vodice. Izbrani ponudnik je izbral najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPL d.o.o., Špruha 12, 1236
Trzin.
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7. Pogodbena vrednost: 191,304.284,95
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 101,522.305 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
239,640.477,25 SIT, 191,130.060,38 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 97
z dne 10. 10. 2003, št. 403-07-006/03-011,
Ob-103340.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Občina Vodice
Št. 266-180/2003
Ob-11322/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-78.
3. Datum izbire: 11. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja nadvoza na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob upoštevanju
ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska cesta
3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 155,118.508,32
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 162,096.972 SIT, 155,118.508,32 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: 26. 4. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade

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

Ob-10948/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 10. 3. 2004.

4. Vrsta in obseg storitev: storitve kopenskega transporta – 1 A, št. kat. 2 – prevozi delavcev na delovišče Rudnik urana
Žirovski vrh.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Integral Zagorje d.o.o., Cesta
zmage 4, Zagorje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– cena prevoza ene relacije do 8 oseb
13.900 SIT,
– cena prevoza ene relacije do 16 oseb
23.100 SIT,
– cena prevoza ene relacije nad 16 oseb
29.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Najvišja cena prevoza ene relacije do 8
oseb 13.900 SIT, cena prevoza ene relacije
do 16 oseb 23.100 SIT, cena prevoza ene
relacije nad 16 oseb 29.800 SIT.
Najnižja cena prevoza ene relacije do 8
oseb 13.900 SIT, cena prevoza ene relacije
do 16 oseb 23.100 SIT, cena prevoza ene
relacije nad 16 oseb 29.800 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: 20. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 351-05-6/2004
Ob-10950/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-78.
3. Datum izbire: 22. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
gradbenega nadzora nad prenovo objekta stare porodnišnice v Novem mestu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 23 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lokainženiring d.o.o., Kidričeva cesta 57, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: 10,368.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,420.000 SIT, 10,368.000 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: 20. 4. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
Št. 404-08-354/2003-16
Ob-10951/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
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2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 4. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: raziskovalne naloge s področja varstva pred požarom:
A) oskrba z vodo za gašenje,
B) primerjava in priprava programov
usposabljanja za gasilce,
C) požarnovarnostna in stroškovna analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v
stavbah, kjer se zbirajo ljudje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) uporabnost naloge za naročnike –
utež 0,50, maks. ocena 5; b) ponujena cena
– utež 0,40, maks. ocena 5; c) končni rok izdelave – utež 0,10, maks. ocena 5. Dobljeno
oceno se pomnoži z utežjo in dobi število
točk za posamezno ocenjevalno merilo.
Naročnik je javno naročilo pod B) primerjava in priprava programov usposabljanja za
gasilce oddal ponudniku Gasilska brigada
Ljubljana, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za nalogo pod B), katera je dosegla največje skupno število točk
vseh ocenjevalnih meril in sicer, 4,50 točke.
Ponudnik je navedel tudi ustrezne izkušnje.
Za nalogo pod C) požarnovarnostna in stroškovna analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v stavbah, kjer se zbirajo ljudje je
naročnik izbral ponudnika CPZT d.o.o., ki je
predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo
za nalogo pod C), katera je dosegla največje
število točk, in sicer 4.97 točke.
Za nalogo pod A) oskrba z vodo za gašenje naročnik ni pridobil nobene ponudbe
in se naročilo ni oddalo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
B) Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c.
19, 1000 Ljubljana,
C) CPZT d.o.o., Triglavska 38, 4240
Radovljica.
7. Pogodbena vrednost:
B) 6,000.000 SIT z vključenim DDV,
C) 9,960.000 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– pod B) – 3,
– pod C) – 3,
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pod B) – 6,360.000 SIT, 6,000.000
SIT,
– pod C) – 10,380.000 SIT, 9,960.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 130-133 z dne 29. 12. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 961-1/04
Ob-10953/04
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12, 1000
Ljubljana, faks 425-98-23, www.ess.gov.si,
tel. 200-23-50.
3. Datum izbire: 1. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajalca za izvajanje psihološkega testira-

Št.

nja učencev sedmih razredov s testom
MFBT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
1. dejavnost izvajalca,
2. kadrovska zasedba,
3. reference izvajalca,
4. opredeljeni stroški.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kadis, d.o.o., Koprska 72,
1111 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
okvirno
28,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost ponudbe obeh izvajalcev je bila
enaka – 28,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-10968/04
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska cesta 49,
3000 Celje.
3. Datum izbire: 31. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: zbiranje
in odvoz gospodinjskih odpadkov na
področjih z omejitvmai.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnična
opremljenost, izkušnje izvajalca na podobnih delih, ostale ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bevc Milan s.p., Boletina 11, 3232 Ponikva.
7. Pogodbena vrednost: za Občino Celje 513 SIT/odvoz, Vojnik in Dobrna 521
SIT/odvoz, Šentjur 448 SIT/odvoz, Žalec in
ostale bivše žalske občine 451 SIT/odvoz in
Štore 490 SIT/odvoz.
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: 22. 4. 2004.
Javne naprave, d.o.o.
Št. 404-08-59/2004-15
Ob-10972/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 7. 4. 2004 (odločitev o
oddaji javnega naročila).
4. Vrsta in obseg storitev: oskrba in
vzdrževanje štirih helikopterjev AS 532
AL Cougar.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izveden je bil postopek s pogajanji MORS-48/2004-PSP po 3. točki prvega
odstavka 20. člena ZJN-1A, ker oskrbo in
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vzdrževanje helikopterjev Cougar lahko
zagotavlja slovenski predstavnik/zastopnik
firme Eurocopter, ki je proizvajalec helikopterjev Cougar.
Naročnik je pridobljeno pravilno ponudbo
natančno pregledal in v pogajanjih glede višine provizije oziroma marže in procenta odvisnih stroškov v pogajanjih s ponudnikom
dogovoril ugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o., Baragova
5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za leto 2004 ca. 88,000.000 SIT,
– za leto 2005 ca. 250,000.000 SIT,
– skupaj ca. 338,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
(podatke od 4. do 10. točke navesti za vsako
pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano
po sklopih!):
– za leto 2004 ca. 88,000.000 SIT,
– za leto 2005 ca. 250,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/04
Ob-11058/04
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. Datum izbire: 2. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava topografskih načrtov za AC Fram (Slivnica)–
Hajdina (Draženci).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitv ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: J.V. Geodetski zavod
Slovenije d.d. Ljubljana + Geodetski inženiring Maribor – GEOIN d.d. Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 45,938.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,492.282 SIT, 45,938.500 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: 23. 4. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 4/2004
Ob-11099/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/232-03-74.
3. Datum izbire: 16. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje telefonskih central, terminalov in
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telefonskih aparatov v poslovni stavbi
v Ljubljani in vseh območnih enotah ter
izpostavah ZPIZ v Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno na
podlagi merila: ponudbena cena – 100%.
Ponudba izbranega ponudnika je pri
ocenjevanju na podlagi navedenega merila
prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Prins, d.d., Prodaja,
inženiring, servis, Cesta dveh cesarjev 403,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: mesečna cena
vzdrževanja je 464.928 SIT (z vključenim
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 489.397,20 SIT (z vključenim DDV);
464.928 SIT (z vključenim DDV).
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: 23. 4. 2004.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 404-08-362/2003-31
Ob-11109/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava za logistiko,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava za logistiko, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-26-02, faks 01/471-16-37.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
za obnovo in rekonstrukcijo objekta
Kadetnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca, ker
so ponudbam potekle opcije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
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: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 02/2004
Ob-11145/04
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: 22. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oblikovanje
in tiskanje tiskovin DURS za obdobje
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dveh let, Priloga I A, založniške in tiskarske
storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Schwarz d.o.o, Ob progi 4,
1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost: 30,899.839,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,610.881 SIT, 30,899.839,80 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: 23. 4. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 26810-9/2003/0404
Ob-11164/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 26. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI,
PZR za sanacijo podpornih zidov na
odseku proge Zidani most–Rimske
Toplice – za kategorijo D4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina ponudbene cene 70
točk, usposobljenost strokovnega kadra 10
točk, rok izvedbe 20 točk.
Ker ponudnik ni bil pripravljen podati večjega popusta od 2% kar znaša ca. 1,5 mio
brez DDV, se komisija ni odločila za izbiro
ponudnika, iz česar sledi, da se postopek
oddaje javnega naročila ponovi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
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: Uradni list RS, št. 86-87 z dne 5. 9.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 1/04-11
Ob-11171/04
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, telefaks
07/466-81-10, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 10. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje perila,
ca. 160.000 kg perila v enem letu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemična čistilnica in
pralnica Pacek, Zdenko Pacek s.p., Tovarniška 1, 8270 Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
28,840.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,400.000 SIT z DDV, 28,840.000
SIT z DDV.
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: 21. 4. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 1.609/2004
Ob-11190/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
pred odgovornostjo do javne železniške
infrastrukture, po prilogi 1A točka 6a)
zavarovalniške storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek je bil zaključen
brez dodelitve naročila. Višina ponujene
cene oziroma premije je bila za naročnika
nesprejemljiva.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
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: Uradni list RS, št. 8 z dne 30. 1. 2004,
Ob-1011/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Mednarodni razpisi
Ob-11291/04
Razveljavitev razpisa za izbiro izvajalca
storitev (A5)
Sodišču pridruženi programi
alternativnega reševanja sporov
Slovenija
1. Sklic na objavo: Europe Aid
116385/D/SV/SI.
2. Datum objave: 30. 1. 2004.
3. Program: Phare SI0209.03.
4. Pogodbena institucija: Okrožno sodišče v Ljubljani.
5. Drugi podatki: kljub ponovljenemu razpisu je bilo število prejetih prijav nezadostno.
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Opombe: v primeru ponovnega razpisa
bo objavljeno novo Obvestilo o razpisu za
izbiro izvajalca storitev.
Zato naj v tej fazi vse fizične in pravne
osebe, ki jih razpis zanima, ne pošiljajo predlogov ali zahtev za dodatne informacije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-11293/04
Cancellation of a Service Tender
Procedure Proposals (A5)
Court Annexed Alternative Dispute
Resolution Programmes in Slovenia
1. Publication reference: Europe Aid
116385/D/SV/SI.
2. Date of publication: 30. 1. 2004.
3. Programme: Phare SI0209.03.
4. Contracting authority: The District
Court in Ljubljana.
5. Other information: Following the repeated tendering, an insufficient number of
compliant applications was received.
Notes
Should a new tender procedure be
launched for this project, a new procurement notice will be published.
Natural or legal persons interested
should not therefore send proposals or requests for information at this stage.
The District Court in Ljubljana
Ob-11307/04
Obvestilo o javnem razpisu
Ministrstvo za gospodarstvo
Phare national Programme 2003
krepitev izbranih tehnoloških centrov
Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis za podporo razvojno raziskovalne infrastrukture in krepitev razvojno
raziskovalne sposobnosti tehnoloških centrov v Republiki Sloveniji. Javni razpis je
objavljen s finančno pomočjo Nacionalnega
Phare programa 2003, programa Evropskih skupnosti. Celotna dokumentacija za
prijavitelje je dosegljiva na Ministrstvu za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in na
spletni strani: www.mg-rs.si. Rok za oddajo
vlog je 1. julij 2004 ob 12. uri po srednjem
evropskem času.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-11308/04
Notice of Call for Proposals
Issued by the Ministry of Economy
Phare national Programme 2003
Consolidation of Selected technology
centres
The Ministry of Economy is seeking
proposals for activities related to support
research and development infrastructure of
Technology Centres as well as to increase
their R&D competences in the Republic
of Slovenia with financial assistance from
the Phare National Programme 2003, programme of the European Communities. The
full Guidelines for Applicants are available
for consultation at the Ministry of Economy,
Kotnikova 5, Ljubljana and on the following
internet site: www.mg-rs.si. The deadline for
submission of proposals is July 1, 2004, at
12.00 Central European time.
Ministry of Economy
Št. 6/04
Ob-11221/04
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja poziv za predloge pro-

Št.

jektov manjšega obsega na področju povezovanja ljudi na lokalni ravni, »mehkih«
razvojnih dejavnosti in čezmejnega značaja
v upravičenih območjih programa Phare
CBC in Interreg IIIA ob slovensko-italijanski
meji za finančno pomoč iz programa Phare
čezmejnega sodelovanja Evropskih skupnosti. Nasveti glede poziva in celotna Navodila
prijaviteljem za dotacijo so na voljo v Regionalni pisarni ARR Štanjel, Grad Štanjel,
6222 Štanjel ter na naslednji spletni strani:
www.gov.si/arr. Rok za prejem ponudb je
6. 7. 2004 do 16. ure.
Agencija RS za regionalni razvoj
Št. 6/04
Ob-11222/04
The National Agency for Regional Development (Slovenia) is seeking proposals for
small-scale, “people-to-people” and “soft” local development activities of a cross-border
nature in the eligible Phare CBC and Interreg IIIA areas on the Slovene-Italian border
with financial assistance from the Phare
Cross-Border Co-operation programme of
the European Communities. The full Guidelines for Applicants are available for consultation at the premises of: NARD Regional
Office, Grad Štanjel, 6222 Štanjel and on
the following internet site: www.gov.si/arr.
The deadline for submission of proposals is
6th July 2004 at 16.00.
National Agency
for Regional Development
Ob-11348/04
Objava poziva prijaviteljem za dotacijo
Phare 2002 Ekonomska in socialna
kohezija – Project Preparation Facility
II SI2002/000-600.01
Javna agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj (ARR) objavlja poziv za
predloge projektov v okviru programa Phare
2002 Ekonomske in socialne kohezije – Project Preparation Facility II, za zagotovitev
kakovostnih predlogov projektov za možno
sofinanciranje iz dveh strukturnih skladov:
Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Evropskega socialnega sklada, v programskem obdobju 2004–2006.
Razpisna dokumentacija in podrobnejše
informacije v zvezi z razpisom so podane
v navodilih prijaviteljem za sodelovanje
pri razpisu, ki so na voljo na sedežu Regionalnega centra za okolje za srednjo
in vzhodno Evropo – REC-a (Slovenska
c. 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/425-70-65
in 01/425-68-60) ter na spletnih straneh
REC-a www.rec-lj.si in Javne agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj
www.gov.si/arr.
V pomoč prijaviteljem pri prijavi na razpis bo organiziranih 8 informativnih delavnic: v Novem mestu (5. maja), Murski Soboti (7. maja), Kranju (10. maja), Ljubljani
(11. maja), Zagorju (14, maja), Mariboru
(17. maja), Štanjelu (18. maja) in v Celju
(19. maja). Podrobnosti so na voljo na
spletni strani REC-a.
Rok za prejem ponudb je 14. junij 2004
do 16. ure.
Javna agencija RS za regionalni razvoj
Ob-11349/04
Notice of call for proposals
Phare 2002 Economic and Social
cohesion – Project Preparation Facility
II SI2002/000-600.01
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National Agency for Regional Development (Slovenia) issues call for proposals for
projects to be financed under programme
Phare 2002 Economic and Social Cohesion
– Project Preparation Facility II, in order to
secure supply of good quality projects available for possible funding of Structural Funds
from European Regional Development Fund
and European Social Fund, under the programming period 2004–2006.
Tender documentation and detailed
information is contained in the Guidelines for Applicants to Call for Proposals
2002, available at the seat of the Regional
Environmental Center for Central and
Eastern Europe – REC (Slovenska c. 5,
1000 Ljubljana, phone: 01/425-70-65 and
01/425-68-60), and at the web sites of the
REC www.rec-lj.si and National Agency for
Regional Development www.gov.si/arr.
Applicants are encouraged to attend
any of eight workshops that will be organised according to the following schedule:
Novo mesto (5th May), Murska Sobota (7th
May), Kranj (10th May), Ljubljana (11th May),
Zagorje (14th May), Maribor (17th May),
Štanjel (18th May) and in Celje (19th May).
Detailed information is available at the web
site of REC.
The deadline for submission of proposals
is 14th June 2004 at 16.00.
National Agency
for Regional Development
Ob-11119/04
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
storitve svetovanja in nadzora nad
izvedbo projekta modernizacija SV
naprav na progi Divača–Koper
Lokacija – Slovenija
1. Sklic
na
objavo:
EUROPEAID/119592/D/SV/SI.
2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2001/SI/16/P/PT/002.
5. Naročnik: Javna agencija za železniški promet v Republiki Sloveniji, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: pogodba na osnovi
honorarja.
7. Opis pogodbe: namen pogodbe je zagotovitev storitev svetovanja in inženirja, ki
bo nastopal v imenu podpisnika pogodbe
med izvedbo »Pogodbenih del« v sklopu
projekta »Modernizacija SV naprav na progi
Divača–Koper«. Ta konzultant/inženir bo pomagal pri implementaciji projekta in izvedbi
»Pogodbenih del«, in nasploh opravljal storitve, ki se zahtevajo od inženirja, po FIDIC
Pogodbeni pogoji za gradnjo obratov, Prva
izdaja 1999.
Glavni cilj pomoči konzultanta/inženirja
je zagotovitev kvalitetne (uspešne) implementacije ISPA projekta znotraj predpisanih
časovnih in finančnih okvirjev, in predaja
znanja in izkušenj Pogodbeni stranki za potrebe uresničitve podobnih projektov.
8. Število in imena sklopov: en sklop:
storitve svetovanja in nadzora nad izvedbo
projekta Modernizacija SV naprav na progi
Divača–Koper.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek:
746,000.00 EUR.
10. Možnost dodatnih storitev: ni dodatnih storitev.
Pogoji za sodelovanje
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11. Ustreznost ponudnikov: razpis je pod
enakimi pogoji odprt za vse pravne in fizične
osebe držav članic EU, držav in območij, ki
jih pokriva ISPA program, po katerem je projekt financiran, ter prav tako s Cipra, Malte
in Turčije.
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (enako kot pod točko 11) ali skupine
(konzorciji) fizičnih in pravnih oseb.
Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki
je bila neformalno ustanovljena samo za
namen tega javnega razpisa. Vsi člani
konzorcija (vodje in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisniku
pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne
osebe (kot v točki 11 zgoraj) bo zavrnjena.
Četudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le del konzorcija, se zavrže celotno vlogo
konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno
podjetja znotraj ene pravne skupine, ostali
člani istega konzorcija in pod-izvajalci) se
lahko na razpis prijavijo samo z eno vlogo,
ne glede na obliko prijave (kot individualni
kandidat oziroma kot vodja ali partner v
konzorciju). V primeru, da fizična ali pravna
oseba vloži več kot eno vlogo (samostojno
ali kot del skupne prijave), bodo vse vloge
izločene.
14. Prepoved združitve ponudnikov
vključenih v ožji izbor (»Short listed«): katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki
ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki
so prišli v ožji izbor za namen te pogodbe,
se ne smejo medsebojno združevati ali izbrati za svoje podizvajalce druga podjetja,
ki so že vključena v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev: kot del prijavnice, morajo kandidati podati dokaze, ki
jih zahteva točka 2.3.3. »Practical Guide
to contract procedures financed from the
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).
16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci bodo dovoljene. Največji podizvajalčev delež pogodbene vrednosti bo
lahko 30%.
17. Število kandidatov vključenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog bodo najmanj
4 oziroma največ 8 kandidatov povabljenih k
predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.
Predvideni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, vključenim v ožji izbor: maj 2004.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
avgust 2004.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost podaljšanja: pogodba traja 38 mesecev od datuma podpisa, brez možnosti podaljšanja.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov:
– povprečni letni promet kandidata za
leta 2001, 2002, 2003 je najmanj 2,600.000
EUR,
2) strokovna usposobljenost kandidatov
– 30% vseh stalno zaposlenih pri kandidatu(-ih) trenutno dela na področju, povezanim s to pogodbo,
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3) tehnične sposobnosti kandidatov:
– kandidat je v zadnjih treh letih delal na
vsaj treh večjih projektih na področju, povezanim s to pogodbo,
– sposobnost vodenja razpisnih postopkov po EU pravilih.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca
storitev: kriteriji za končni izbor izvajalca
storitev bodo natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k
ponudbi za ponudbo in bo poslana kandidatom, uvrščenim v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
je 31. maj 2004 do 16. ure po srednjeevropskem času. Vse kasneje prispele prijave
bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene v standardni obliki kot je dostopna na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/pg/b03_en.doc).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje prijave morajo biti natančno upoštevana.
Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pisma, itd.) poslana v
prijavi, ne bodo upoštevana.
25. Način predložitve prijav
Vse prijave morajo biti izrecno dostavljene naročniku:
– z običajno pošto na naslov: Javna
agencija za železniški promet v Republiki
Sloveniji, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor,
Slovenija,
– ali z osebno izročitvijo (vključno po kurirju) neposredno naročniku s povratnico na
naslov: Javna agencija za železniški promet
v Republiki Sloveniji, Kopitarjeva ul. 5, 2000
Maribor, Slovenija.
Naslov pogodbe in Sklic objave (glej pod
točko 1) morata biti vidno označeni na ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka morata biti omenjena tudi pri vsakem nadaljnjem
dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave podane na kakršenkoli drug način ne bodo upoštevane.
26. Predpisan jezik: vse pisno komuniciranje v zvezi z tem postopkom mora biti v
angleškem jeziku.
27. Dodatne informacije: v primeru, da
“Pogodbena dela” v zvezi z projektom “
Modernizacija SV naprav na progi Divača
– Koper ” ne bodo podeljena, bo pogodba
predčasno prekinjena, kar je opredeljeno
v pogodbi.
V primeru, da je obvestilo za izbiro izvajalca storitev izdano pred 30. aprilom 2004,
mora biti projekt izveden v skladu s PRAG
postopki.
27. Datum objave najave o razpisu del:
27. marec 2004.
28. Pravna podlaga: Uredba Evropskega sveta (ES) št. 1267/1999 z dne 21. junija
1999, ki ustanavlja Instrument za predpristopno strukturno politiko.
Javna agencija za železniški promet
v Republiki Sloveniji
Ob-11120/04
Service Procurement Notice
Consulting services and Supervision
of the Implementation of the Project
modernisation of signalling and Safety
devices on the Railway line Divača
– Koper
Location – Slovenia

1. Publication reference: EUROPEAID/
119592/D/SV/SI.
2. Procedure: Restricted 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. Nature of contract: Fee-based contract.
7. Contract description: The purpose of
the services is to provide consulting services and Engineer who will act on behalf of
the Contracting Authority during the implementation of “Works Contract” related to
the project “Modernisation of signalling and
safety devices on the railway line Divača
– Koper«. The Consultant-cum-Engineer
is to assist with the implementation of the
project and supervise the “Works Contract”,
and in general perform the services requested as the Engineer, as specified in the
FIDIC Conditions of Contract for Plant and
Design-Build, First Edition 1999.
The overall objective of the assistance
provided by the Consultant-cum-Engineer is
to ensure quality (successful) implementation of the ISPA project within the given time
period and budget allocation, and hand over
the knowledge to the Contracting Authority
for the implementation of similar projects.
8. Number and titles of lots: Single lot:
Consulting Services and Supervision of the
implementation of the project Modernisation
of signaling and safety devices on the railway line Divača – Koper.
9. Maximum budget: 746,000.00 EUR.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility: Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of the EU 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.
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally established grouping or a grouping,
which has been constituted formally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (the leader and all other partners) are jointly and severally liable to the
Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications: No more
than one application can be submitted by
a natural or legal person (including legal
persons within the same legal group), whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or partner of
a consortium submitting an application). In
the event that a natural or legal person (including legal persons within the same legal
group) submits more than one application,
all applications in which that person (and
legal persons within the same legal group)
has participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited: Any
tenders received from tenderers compris-
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the short-listed application forms will be
excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
15. Grounds for exclusion: As part of the
application form, candidates must provide
the evidence required in Section 2.3.3 of
the Practical Guide to contract procedures
financed from the General Budget of the
European Communities in the context of
external actions (available from following
Internet address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).
16. Sub-contracting: Sub-contracting will
be allowed. The maximum percentage of the
contract value, which may be sub-contracted, will be 30%.
17. Number of candidates to be
short-listed: On the basis of the applications received, at least 4 and at most 8
candidates will be invited to submit detailed
tenders for this contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: May, 2004.
19. Provisional start date of the contract:
August, 2004.
20. Initial contract duration and possible
extension: Contract duration is 38 months
from the contract signature. No extension
is possible.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of
candidate(s):
– ‘The average annual turnover of the
candidate in the years 2001, 2002 and 2003
shall be of at least 1.250.000 EUR,
2)
Professional
capacity
of
candidate(s):
– 30% of all permanent staff working for
the candidates currently works in fields related to this contract,
3) Technical capacity of candidate(s):
– Candidate(s) have worked on at least
three (3) major projects in fields related to
this contract in the past three years,
– Management of tender procedures according to EC rules.
22. Award criteria: As specified in the
tender dossier annexed to the letter of
invitation to tender, which will be sent to
short-listed candidates.
Application
23. Deadline for applications
Deadline for applications is at 16:00 Central European Time on May 31st, 2004.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using
the standard application form (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm), whose format and instructions
must be strictly observed.
Any application which does not observe
these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted
Applications must be submitted exclusively to the Contracting Authority:
– either by recorded delivery (official
postal service) to: Public Agency for Rail
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Transport of the Republic of Slovenia, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, Slovenia,
– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt
to: Public Agency for Rail Transport of the
Republic of Slovenia, Kopitarjeva ul. 5, 2000
Maribor, Slovenia.
The Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Operational language: All written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.
27. Additional information
In case that “Works Contract” related to
the project “Modernisation of signalling and
safety devices on the railway line Divača
– Koper” will not be awarded, the service
contract will be terminated before time, determined in the service contract.
In case that Procurement Notice is published by 30th April 2004 the project has to
be implemented according to PRAG procedures.
28. Date of publication of contract forecast: March 27, 2004.
29. Legal basis: Council Regulation (EC)
No.1267/1999 of 21st June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for
Pre-accession.
Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenija
Ob-11137/04
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in 118.
členom Pravil in postopkov Evropske unije za
izvedbo javnih razpisov, Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
javni razpis za gradbena dela
Naslov: Notranje zadeve: Azilni dom v
Ljubljani in Center za tujce Veliki Otok
zraven Postojne – drugi del
Lokaciji: Ljubljana in Veliki Otok zraven
Postojne, Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE 2003 Nacionalni
program za Slovenijo.
4. Financiranje: 2003/004-938-12.
5. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1000 Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet razpisa je izgradnja Azilnega
doma v Ljubljani (Objekt št. 4) in rekonstrukcija Centra za tujce Veliki Otok zraven
Postojne (zunanja ureditev) – drugi del.
Dela vključujejo gradbena in obrtniška
dela, elektro in strojna dela ter zunanjo
ureditev.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Dva sklopa:
– sklop 1: Azilni dom v Ljubljani – 2 del;
– sklop 2: Center za tujce Veliki Otok
zraven Postojne – 2. del.
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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
PHARE program, iz katerega bo pogodba
financirana ter Turčije, Malte in Cipra (glej
tudi točko 21 spodaj). Vse 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
postopku 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 za en sklop
ali oba sklopa kot je zahtevano v razpisni
dokumentaciji. Vsak sklop del bo predmet
ločene pogodbe.
Delne ponudbe za razpisane lote 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 datuma odpiranja ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini, ki ni večja od 10% pogodbene
vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena najkasneje v 30 dneh od dneva, ko
ponudnik prejeme od naročnika podpisano
pogodbo v podpis. 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
Informativni sestanek za potencialne ponudnike bo za oba sklopa dne 3. 6. 2004 ob
10. uri po lokalnem času, na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana. Ogledi
kraja gradbišča za oba sklopa bodo isti dan,
po informativnem sestanku:
1. sklop Azilni dom v Ljubljani: v Ljubljani, Cesta v Gorice ob 11. uri po lokalnem
času in
2. sklop Center za tujce Veliki Otok, zraven Postojne ob 13.30 po lokalnem času.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Rok za izvedbo del: dela morajo biti
končana v 4 mesecih po izdaji Obvestila o
uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
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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;
– povprečni letni promet v letih 2001,
2002 in 2003 mora znašati najmanj
300,000.00 EUR za sklop 1 in najmanj
630,000.00 EUR za sklop 2;
– 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;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 40,000.00 EUR za sklop 1 in najmanj
84,000.00 EUR za sklop 2.
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
»Notranje zadeve: Azilni dom in Center za
tujce – 2. del«. 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. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe za sklop 1 in sklop 2 morajo biti
oddane najkasneje do 29. 6. 2004 do 9. ure
po lokalnem času, na naslednji naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba za sklop 1: Borut Jug,
tel.+386(0)1/472-43-83, faks +386(0)1/47248-94, e-mail: borut.jug@mnz.si.
Odgovorna oseba za sklop 2: Franc Hrabar, tel. +386(0)1/472-43-83, faks +386(0)1/
472-48-94, e-mail: franc.hrabar@mnz.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb za sklop 1 in sklop 2 bo javno, dne
29. 6. 2004 ob 10. uri po lokalnem času
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na naslednjem naslovu: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8, 1000
Ljubljana, Slovenija.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči določenim državam Srednje
in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-11138/04
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS 56/93),
referring to Public Procurement Law, Article
2 (OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, Ministry of
Interior announces
Works Procurement Notice
for
Title: Home Affairs – Asylum Home in
Ljubljana and Aliens’ Centre Veliki Otok
near Postojna – Part 2
Location: Ljubljana and Veliki Otok near
Postojna, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare 2003 National Programme for Slovenia.
4. Financing: 2003/004-938-12/1,2.
5. Contracting Authority: Republic of
Slovenia, Ministry of Interior, Štefanova 2,
1000 Ljubljana.
Contract specifications
6. Description of the contract
The activities following this tender are
related to the construction of the Asylum
Home in Ljubljana (Facility 4) and reconstruction of the Aliens’ Centre Veliki Otok
near Postojna (external features) – part 2.
Works shall include construction and
craftsmen works, electrical and mechanical
works and external features.
7. Number and titles of lots
Two lots:
LOT 1: Asylum Home in Ljubljana – part
2,
LOT 2: Aliens’ Centre Veliki Otok near
Postojna – part 2.
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 PHARE programme under
which the contract is financed and Turkey,
Malta and Cyprus (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
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 tender for
one or both lots following the requirements
as stipulated in the Tender Dossier. Each lot
shall form a separate contract.
Tenders for parts of a lot 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
taxes in EUR when submitting their tender
which will remain in force 120 days after the
deadline for submission of tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee of no more than
10% of the amount of the contract value
in EUR when countersigning the contract.
This guarantee must be provided no later
than 30 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 will be organised
for prospective Tenderers for both lots on
3rd June 2004 at 10,00 hrs local time at the
premises of the Republic of Slovenia, Ministry of Interior, Štefanova 2, Ljubljana. Site
visits for both lots will follow the information
meeting:
– LOT 1: Asylum home Ljubljana: in
Ljubljana, Cesta v Gorice at 11:00 hrs local time and
– LOT 2: Aliens’ Centre Veliki Otok, near
Postojna at 13:00 hrs local time.
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 4 months after the issue of the Notice to Commence.
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;
– Average annual turnover in works for
the years 2001, 2002 and 2003 should
exceed EUR 300,000.00 for lot 1 and
630,000.00 EUR for lot 2;
– 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;
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– access to credit line which should exceed EUR 40,000.00 for lot 1 and 84,000.00
EUR for lot 2.
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 »Home
Affairs: Asylum Home and Aliens’ Centre
– part 2«. 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 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 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 for lot 1 and lot 2 must be
delivered at the latest on 29th June 2004 at
9:00 hrs local time to the following address:
Republic of Slovenia, Ministry of Interior,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Responsible person for LOT 1: Mr. Borut
Jug, tel. +386(0)1/472-43-83, Fax +386(0)1/
472-48-94, E-mail: borut.jug@mnz.si.
Responsible person for LOT 2: Mr.
Franc Hrabar, tel. +386(0)1/472-4383, Fax +386(0)1/472-48-94, E-mail:
franc.hrabar@mnz.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
for lot 1 and lot 2 will be opened in public
session on 29th June 2004 at 10:00 hrs local time on the following address: Fakulteta
za policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8,
1000 Ljubljana, Slovenia.
21. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 of 18th December 1989 on Economic aid to certain countries of Central and
Eastern Europe, with amendments.
Ministry of Interior announces
Št. 20/04

Ob-11217/04

Javni razpis za gradbena dela
Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– Majšperk Čistilna naprava
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.

Št.

3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0031.
5. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32a, SI – 2322 Majšperk.
Pogodba
6. Opis projekta
Projekt Čistilna naprava Majšperk predstavlja izgradnjo manjše komunalne čistilne
naprave z mehaničnim in biološkim čiščenjem komunalne vode za naselja Majšperk
in Lešje s kapaciteto 1000 PE.
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine je odvisen od odobritve
vloge za podaljšanje izplačil s strani Delegacije Evropske komisije in bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Majšperk Čistilna naprava; Št. SI
0106.01.01.0031.
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 PHARE 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 izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji,
financirane s strani generalnega proračuna
Evropske skupnosti v sklopu zunanjih pomoči.
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 ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 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 od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 17. 5. 2004, ob 10. uri
po lokalnem času, na naslovu: Občina Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk,
faks +386/2/794-42-21. 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.
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15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 150 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
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
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
900.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
100.000 EUR;
– 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; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izgradnja čistilne naprave za 800 PE
ali več;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
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: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, št. računa 33000-6617471620, IBAN
koda/št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom “WWTP
Majšperk”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v zvezi s tem razpisom poslati pisno,
svetovalnemu inženirju SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
faks +386/1/241-90-92 (z navedbo številke
objave iz točke 1) v roku najkasneje 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 12. 7. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk.
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Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 12. 7. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322
Majšperk.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Majšperk
Št. 20/04

Ob-11218/04

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
– Majšperk Waste Water Treatment Plant
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0031.
5. Contracting authority: Municipality of Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322
Majšperk.
Contract specification
6. Contract description
The project Wastewater Treatment Plant
Majšperk is construction of a small communal wastewater treatment plant with the mechanical and biological treatment of communal wastewater from settlements Majšperk
and Lešje with a capacity of 1000 PE.
The eventual signature of the Contract
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:
Majšperk Wastewater Treatment Plant; No
SI 0106.01.01.0031.
Conditions 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 grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the 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 only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
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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 EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer, which has submitted
the next lowest, compliant tender.
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 17. 5. 2004 at 10:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Majšperk,
Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk, Fax No:
+386/2/794-42-21. 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 within 150 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30th April 2005.
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 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;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
900,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 100,000.00;
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last
5 years; construction project of similar nature and complexity means construction of
WWTP for 800 PE or bigger;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
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: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE/Account
No:
SI5633000-6617471620,
SWIFT
CODE: KLHBSI22, with the notice “WWTP
Majšperk”. For the payments in SIT, the
selling exchange rate issued by the Bank
of Slovenia on the day of the publication
of this procurement notice in the Official
Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
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 12. 7. 2004, at 11:00 hrs local
time, to the following address: Municipality of Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322
Majšperk.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 12. 7.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Majšperk,
Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk.
21. Legal basis: PHARE: 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 Majšperk
Št. 22/04

Ob-11243/04

Javni razpis za gradbena dela
Ravnanje z odpadnimi vodami in
nadgradnja vodovodnega sistema
porečja Pake
Čistilna naprava Šaleške doline
Slovenija
1. Številka
objave:
EUROPEAID/112229/D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2000/SI/16/P/PE/003/1.
5. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, SI – 3320 Velenje, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta
Cilj projekta je rekonstrukcija in modernizacija čistilne naprave z izgradnjo biološkega dela čistilne naprave, denitrifikacijo in
nitrifikacijo kanalizacije ter defosforizacijo.
Izvajalec bo moral: izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI, pridobiti gradbeno
dovoljenje, izvesti gradbena dela ter opraviti
primopredajo objektov.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en (1) sklop: Čistilna naprava Šaleške doline; Št. 2000/SI/16/P/PE/003/1.
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)
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iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva ISPA program, iz katerega je pogodba financirana ter Cipra, Malte
in Turčije. Ves material, oprema in storitve,
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 3. 6. 2004, ob 10. uri
po lokalnem času, na naslovu: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b,
SI – 3320 Velenje. 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 600 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% razpisnih 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 najmanj
10,000.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora

Št.

imeti dostop do posojila v višini najmanj
2,000.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) je v
zadnjih 7 letih uspešno izvedel vsaj 2 projekta, ki sta po naravi/vrednosti/zahtevnosti
primerljiva z razpisanimi deli (projekt, ki je
po naravi/vrednosti/zahtevnosti primerljiv z
razpisanimi deli pomeni izgradnjo čistilne
naprave s kapaciteto 5.000 PE ali več);
– ponudnikovi (samostojni ponudnik
ali vsi partnerji ponudbenega konzorcija)
projektanti morajo imeti v zadnjih 7 letih
izkušnje s projektiranjem vsaj 3 projektov,
ki so po naravi/vrednosti/zahtevnosti primerljivi z razpisanimi deli (projekt, ki je po
naravi/vrednosti/zahtevnosti primerljiv z
razpisanimi deli pomeni čistilno napravo s
fiksirano biomaso, kapacitete 20.000 PE ali
več, delujočo najmanj 1 leto);
– ponudnikovo (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) ključno osebje (vodja projekta, vodja gradbišča,
delovodja in odgovorni projektant) mora
imeti vsaj 3 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 cesta 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.,Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, št.
računa 33000– 6617471620 pri Hypo Alpe–
Adria–Bank d.d., Ljubljana SWIFT CODE:
KLHBSI22, s pripisom “Šaleška dolina”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način
in v obliki, kot je predpisano v navodilih za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 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 20. 9. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, SI – 3320
Velenje, Slovenija.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 20. 9. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška
cesta 37/b, SI – 3320 Velenje, Slovenija.
21. Pravna osnova: ISPA: Council Regulation (EC) št. 1267/1999 z dne 21. 6. 1999
za vzpostavitev instrumentov strukturne politike v predpristopnem obdobju.
Mestna občina Velenje
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Works Procurement Notice
Wastewater Treatment and Upgrading
of sustainable Water Supply System of
Paka River basin
Wastewater treatment Plant of the Šalek
Valley
Slovenia
1. Publication
reference:
EUROPEAID/112229/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PE/003/1.
5. Contracting authority: City Municipality of Velenje, Titov trg 1, SI – 3320 Velenje,
Slovenia.
Contract Specification
6. Description of the Contract
The aim of the project is reconstruction
and modernisation of WWTP with the construction of biological part of WWTP, denitrification and nitrification of sewage and
phosphorus removal.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Building Permit
Design, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, construction and
commissioning of the facilities.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Wastewater treatment Plant of the Šalek
Valley; 2000/SI/16/P/PE/003/1
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 materials, equipment and services
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.
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
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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 3. 6. 2004, at 10:00 hrs local time, at the
premises of Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, SI – 3320 Velenje. 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 600 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
by his own means;
– 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
10,000,000.00;
– 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 2,000,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have completed at least 2 projects of the
same nature/amount/complexity comparable to the works concerned by the Tender
over the last 7 years (project of the same
nature/amount/complexity comparable to
the works concerned by the Tender means
completed construction of Wastewater
Treatment Plant in capacity of 5.000 PE
or bigger);
– Tenderer’s (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
Designers must have experience in designing at least 3 projects of the same
nature/amount/complexity
comparable
to the works concerned by the Tender
over the last 7 years (project of the same
nature/amount/complexity comparable to
the works concerned by the Tender means
Wastewater Treatment Plant with technology of fixed biomass in capacity of 20.000 PE
or bigger, operating for at least 1 year);
– 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 3 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.
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Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from
the following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable
tender fee of EUR 600.00 or equivalent in
SIT, which excludes courier delivery, has
been credited to the SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana, Account
No 33000–6617471620, IBAN CODE / Account No: SI5633000-6617471620, SWIFT
CODE: KLHBSI22, with the notice “Šalek
Valley”. 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 cesta 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 20. 9. 2004 at 11:00 hrs local time
to the following address: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, SI
– 3320 Velenje, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 20. 9.
2004 at 12:00 hrs local time on the following address: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, SI – 3320 Velenje, Slovenia.
21. Legal basis: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21st June 1999
establishing an Instrument for Structural
Policies for Pre-Accession.
City Municipality of Velenje
Št. 21/04

Ob-11245/04

Javni razpis za gradbena dela
krepitev Slovenije na lokalni ravni
– vodovodni sistem Žetale
Slovenija
1. Številka objave: /
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0032.
5. Naročnik: Občina Žetale, Žetale 1,
SI – 2287 Žetale.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Vodovodni sistem Žetale je izgradnja vodohrana s prečrpalnico
z vgradnjo dveh črpalk za Žetale. Velikost
tega objekta je 8,19 m×3,46 m. Vodohran
za Čermožiše že obstaja, zato bo na njem
narejena rekonstrukcija in razširitev kot
del novega vodovodnega sistema. Gre za
podzemeljsko konstrukcijo z vodohranom
V=115 m3. Poleg tega se bodo naredile še
tri črpalke, ki bodo oskrbovale področje Čermožišč s pitno vodo.

Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine, je odvisen od odobritve vloge za podaljšanje izplačil s strani
Delegacije Evropske komisije, bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en (1) sklop: Žetale Water Supply system;
Št. SI 0106.01.01.0032.
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 PHARE 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 izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji,
financirane s strani generalnega proračuna
Evropske skupnosti v sklopu zunanjih pomoči.
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 ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 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 od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 17. 5. 2004, ob 13. uri
po lokalnem času, na naslovu: Občina Žetale, Žetale 1, SI – 2287 Žetale; faks +386
2 795 32 85. 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 150 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
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
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minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
1,700.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
200.000 EUR;
– 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; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izgradnja vodovodnega sistema;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj
3 leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
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: SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe–Adria–Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana,
št. računa 33000– 6617471620, IBAN koda
/ št. računa SI5633000-6617471620, Swift
koda: KLHBSI22, s pripisom “Žetale”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks +386 1
241 90 92 (z navedbo številke objave iz točke 1) v roku najkasneje 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 15. 7. 2004,
do 11. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Občina Žetale, Žetale 1, SI – 2287
Žetale.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 15. 7. 2004, ob 12. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Občina Žetale, Žetale 1, SI – 2287 Žetale.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18 December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Žetale

Št. 21/04
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Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at the local
level – Žetale water Supply system
Slovenia
1. Publication reference: /
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE
4. Financing: SI 0106.01.01.0032.
5. Contracting authority: Municipality of
Žetale, Žetale 1, SI – 2278 Žetale.
Contract specification
6. Contract description
The project Water supply system Žetale
consists of construction of a new water reservoir and a pump station with two pumps,
planned for the provision area in Žetale
which structure size is 8.19 m×3.46 m and
of the water reservoir at Čermožiše. This
one already exists and will be extended
and reconstructed for use in the new water
supply network. It is an underground structure with reservoir volume V=115m3. Three
pumps will be installed to supply drinking
water to the Čermožiše area.
The eventual signature of the Contract
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 30
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single
lot: Žetale Water supply System, No SI
0106.01.01.0032.
Conditions 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 grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the 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 only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
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after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer, which has submitted
the next lowest, compliant tender.
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 17. 5. 2004, at 13:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Žetale,
Žetale 1, SI – 2287 Žetale; Fax No: +386 2
795 32 85. 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 within 150 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30 April 2005.
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 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;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
1.700,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 200,000.00;
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years; construction project of similar nature
and complexity means construction of water
supply system;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
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: SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 300.00 or equivalent in SIT,
which excludes courier delivery, has been
credited to the account name SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No: 33000-6617471620, IBAN CODE
/ Account No: SI5633000-6617471620,
SWIFT CODE: KLHBSI22, with the notice “Žetale”. For the payments in SIT, the
selling exchange rate issued by the Bank
of Slovenia on the day of the publication
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of this procurement notice in the Official
Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, Fax
No: +386 1 241 90 92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
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 15. 7. 2004, at 11:00 hrs local time, to
the following address: Municipality of Žetale,
Žetale 1, SI – 2287 Žetale.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 15. 7.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Žetale, Žetale 1,
SI – 2287 Žetale.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18 December 1989
on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Žetale
Ob-11346/04
Objava pogodbe za gradnjo
Izgradnja vodovoda Lucova –
Neradnovci – Stanjevci – Adrijanci
Občina Gornji Petrovci, Slovenija
1. Sklic na objavo: Ob-93368/03.
2. Postopek: lokalni odprti razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: PHARE SI.01.06.01,
Agencija RS za regionalni razvoj, Občina
Gornji Petrovci.
5. Podpisnik pogodbe: Občina Gornji
Petrovci.
Specifikacija pogodbe
6. Opis pogodbe
Izgradnja novega vodovodnega omrežja
v naseljih Lucova, Neradnovci, Stanjevci in
Adrijanci ter priključitev na obstoječe omrežje v Šulincih in Gornjih Petrovcih. Glavni elementi omrežja so:
HDPE cevi – 27.289 m,
Nadzemni hidranti – 35 kosov,
Hišni vodomeri – 254 kosov.
Dva betonska zbiralnika (5,50 x 8,25 x
4x50 m) z dvema kompaktnima črpalnima
postajama:
Zbiralnik AKU1 s kompaktno črpalno postajo Č-1 (Q=11,67 l/s, dP=10 bar, Pel=40
kVA)
Zbiralnik AKU2 s kompaktno črpalno
postajo Č-2 (Q=15,3 l/s, dP=6,6 bar, Pel=32
kVA)
Pomembno obvestilo: podpis pogodbe s
strani podpisnika pogodbe je odvisen od potrditve zahtevka za podaljšanje roka za koriščenje sredstev s strani Evropske komisije,
ki bo dopuščal trajanje izvedbe gradbenih
del do 30. aprila 2005.
7. Število sklopov: en sklop.
Pogoji za sodelovanje
8. Upravičenost in pravilo o izvoru: sodelovanje je prosto pod enakimi pogoji za
vse fizične in pravne osebe, samostojno ali

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

v skupini (konzorciju) ponudnikov iz držav
članic EU ter držav in ozemelj iz regij, določenih in/ali potrjenih z Regulativo ali drugim
specifičnim dokumentom, ki obravnava program iz katerega se financira pogodba (glej
točko 21), ter iz Turčije, Malte in Cipra. Vse
dobrine, dobavljene za to pogodbo, morajo
izvirati iz teh držav.
9. Izključitveni kriteriji: ponudniki morajo
podpisati izjavo, da niso v katerikoli od situacij, naštetih v Poglavju 2.3 Praktičnega vodnika za pogodbene postopke Phare, ISPA
in Sapard (Practical Guide to Phare, ISPA
& Sapard Contract Procedures), dostopnim
na naslednjem medmrežnem naslovu: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
gestion2001/pg/pg_phare_en.pdf.
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s podjetji znotraj povezane družbe, drugimi
člani istega konzorcija in podizvajalci) smejo
podati samo eno ponudbo. Ponudbe za posamezna dela pri gradnji ne bodo obravnavane. Ponudniki ne smejo podati variantnih
rešitev poleg njihove ponudbe za dela, določena v razpisni dokumentaciji.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo k ponudbi priložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene. Ta garancija bo vrnjena neuspešnim
ponudnikom po zaključku razpisa in uspešnemu (uspešnim) ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih strank.
12. Garancija za dobro izvedbo del: ob
podpisu pogodbe bo od uspešnega ponudnika zahtevana garancija za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene cene. Ta mora
biti dostavljena v 28 dneh od prejema pogodbe, podpisane s strani naročnika (podpisnika pogodbe). Če izbrani ponudnik ne
dostavi garancije v tem roku, je pogodba
nična in se lahko sestavi nova pogodba
ter podpisana pošlje naslednjemu najcenejšemu ponudniku, ki je poslal popolno in
ustrezno ponudbo.
13. Informativni sestanek in ogled terena: informativni sestanek in ogled terena bo
13. maja 2004 ob 10. uri na Občini Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji
Petrovci. Ponudniki naj potrdijo svojo prisotnost s sporočilom, poslanim na faks
+386(1)420-16-20 (v vednost Tadej Zupančič) vsaj en dan pred sestankom.
14. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne 90 dni po roku za oddajo
ponudb.
15. Rok za izgradnjo: 4 mesece, vendar
nikakor ne kasneje kot 30. aprila 2005.
Kriteriji za ponudnike in izbor
16. Ponudbeni pogoji
Ponudnik mora med drugim izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je izvedel vsaj 3 podobne projekte
(vodovod, kanalizacija ali podobni cevovodi
dolžine vsaj 5 km) v zadnjih 5 letih,
– ponudnik ali konzorcij ima (skupni)
povprečni promet zadnjih 3 let vsaj EUR
1.000.000,
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča, vodja vodovodnih in strojnih instalacij, vodja električnih instalacij) ima vsaj
3 leta delovnih izkušenj na gradbiščih,
– ponudnik, ki nastopa samostojno,
mora biti sposoben samostojno (brez podizvajalcev) izvesti vsaj 70% del, v primeru
konzorcija pa mora biti vodilni partner sposoben samostojno izvesti vsaj 50% del,
– lahko dostavi pismo o nameri s strani
banke, da ima ponudnik dostop do kreditnih
sredstev v višini vsaj EUR 70.000.

17. Kriterij za izbor: najnižja ponudbena
cena ustrezne ponudbe.
Razpis
18. Kako pridobiti razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo pri
IMOS Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000
Ljubljana, Slovenija proti plačilu EUR 300,00
ali protivrednosti v SIT (po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa). Cena ne vključuje dostave dokumentacije. Ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo naslednji dan po plačilu stroškov
na račun 19100-0010082816, odprt pri
Slovenski zadružni kmetijski banki d.d.,
Ljubljana, Slovenija in obvestilu o plačilu po
faksu +386(1)420-16-20. Ponudbe morajo
biti dostavljene na standardnih obrazcih, ki
so v razpisni dokumentaciji, katere oblika in
navodila morajo biti strogo upoštevana.
Vprašanja v zvezi s ponudbo lahko
ponudniki pošljejo pisno s priporočenim
pismom, po faksu ali elektronski pošti (z navedbo sklica v točki 1) na naslov: IMOS GeaTeh, Opekarska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba:Tadej Zupančič, faks
+386(1)420-16-20, e-pošta: tadej.zupancic@imosgeateh.si, najmanj 21 dni pred rokom
za oddajo ponudbe, določenim v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene najkasneje do 15. ure po srednjeevropskem času
30. junija 2004.
Ponudbe, prispele po tem roku, ne bodo
upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo ob 16. uri po srednjeevropskem
času 30. junija 2004 v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203
Gornji Petrovci.
21. Pravna podlaga: Regulativa Evropskega sveta št. 3906/89, Practical Guide
to Phare, ISPA and Sapard contract procedures.
Občina Gornji Petrovci
Ob-11347/04
Works Procurement Notice
Construction of the Waterworks Lucova
– Neradnovci – Stanjevci – Adrijanci
Municipality Gornji Petrovci, Slovenia
1. Publication reference: Ob-93369/03.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: Phare.
4. Financing: PHARE SI.01.06.01, National Agency for Regional Development,
Municipality of Gornji Petrovci.
5. Contracting authority: Municipality of
Gornji Petrovci.
Contract specification
6. Contract description
A new water supply network in the settlements Lucova, Neradnovci, Stanjevci and
Adrijanci shall be built and connected to an
existing network in Šulinci and Gornji Petrovci. The main elements of the water supply
network are:
HDPE pipes – 27,289 m
Above ground hydrants – 35 pcs
House water meters – 254 pcs
Two concrete reservoirs (5,50 x 8,25 x
4x50 m) with two compact pumping stations:
Reservoir AKU1 with the pumping station
Č-1 (Q=11.67 l/s, dP=10 bar, Pel=40 kVA)
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Reservoir AKU2 with the pumping station
Č-2 (Q=15.3 l/s, dP=6.6 bar, Pel=32 kVA)
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: The works
will be procured in a single lot.
Conditions 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) and Turkey, Malta and
Cyprus. All goods provided for this contract
must originate in 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 Practical Guide to Phare, ISPA
& Sapard contract procedures (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
gestion2001/pg/pg_phare_en.pdf).
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 parts of the Works will not
be considered. Tenderers may not provide
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 of EUR 2% of
the contract price 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 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 optional information meeting and site visit
will be held on 13th May 2004 at 10:00 Central European Time at the Municipality Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji
Petrovci, Slovenia. The tenderers are asked
to confirm their attendance by a fax notice
sent to the fax number +386(1)420-16-20
(Attn. Mr. Tadej Zupančič) at least one day
before the meeting.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: 4 months,
but in any case not later than 30th April
2005.
Selection and award criteria
16. Selection criteria

Št.

The tenderer shall among other comply
with the following:
– has conducted at least 3 similar
projects (waterworks, sewerage or similar
pipelines of lengths at least 5 km) in the
past 5 years,
– the tenderer or the joint venture consortium has a (joint) average turnover of
EUR 1,000,000 in the last 3 years,
– the key personnel (project manager,
main foreman, head of waterworks and
machinery installations, head of electrical
installations) have 3 years experience in
the field,
– the tenderer as a sole tenderer has
to be able to carry out at least 70% of the
works by his own means or in case of a
joint venture, the leader has to be able to
carry out at least 50% of the works by his
own means,
– be able to provide a letter of intent from
a bank that the tenderer has access to a
credit facilities of at least EUR 70,000.
17. Award criteria: Lowest price of compliant tender.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available at IMOS
Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana, Slovenia upon payment of €300.00 or
equivalent sum in SIT (use the selling
exchange rate SIT/EUR of the Bank of
Slovenia at the day of publication of this
notice). The price does not include delivery.
The tenders can receive the tender dossier
the day after the payment of the fee at the

Javni razpisi
Ob-11068/04
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za
priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost za leto
2004
Z zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti
poslovanja kot rezultat razvoja znanja in
inovativnosti.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe, zavodi, državni organi in druge pravne osebe (v nadaljevanju:
organizacije), v naslednjih treh kategorijah:
– kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja,
– kategoriji organizacij z 250 ali manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja,
– kategoriji organizacij na področju javnega sektorja.
Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki, ki se
obravnavajo v kategoriji organizacij z manj
kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega
sektorja.
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account 19100-0010082816, opened at
Slovenska zadružna kmetijska banka d.d.,
Ljubljana, Slovenia and notification of the
payment at the fax no. +386(1)420-16-20.
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 by
registered letter, fax or e-mail (mentioning
the Publication reference shown in item
1) to: IMOS GeaTeh, Opekarska 11, 1000
Ljubljana, Slovenia, Responsible person:
Tadej Zupančič, Fax No. +386(1)420-16-20,
e-mail: tadej.zupancic@imosgeateh.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
The tenders shall be submitted by 15:00
Central European Time on 30th June 2004.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tender
opening session will be held at 16:00 Central European Time on 30th June 2004 at
Municipality Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31D, 9203 Gornji Petrovci, Slovenia in the
Conference Room.
21. Legal basis: Council Regulation
3906/89, Practical Guide to Phare, ISPA &
Sapard contract procedures.
Municipality of Gornji Petrovci

Zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno vlogo na podlagi prevoda meril
modela odličnosti EFQM 2003, ki ustrezajo
posameznim kategorijam. Organizacije z
250 in manj zaposlenimi pripravijo vlogo v
skladu z merili za majhne in srednje velike
organizacije »Model odličnosti EFQM 2003
– majhna in srednje velika podjetja«, organizacije z več kot 250 zaposlenimi pripravijo
vlogo v skladu z merili za velike organizacije
»Model odličnosti EFQM 2003«. Organizacije iz javnega sektorja pripravijo vlogo v
skladu z merili za javni in prostovoljni sektor
»Model odličnosti EFQM 2003 – javni in
prostovoljni sektor«. Po enakih merilih bodo
skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev
ocenile njihove vloge.
I. Zainteresirane organizacije, ki želijo
sodelovati v postopku za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, morajo:
a) v roku 30 dni od objave tega razpisa
dostaviti original izpolnjene prijavnice (namere za sodelovanje) na naslov, ki je naveden pod točko II. tega razpisa. Prijavnica
mora biti izpolnjena v celoti, vključno z jasno
navedbo odločitve glede izvedbe obiska na
lokaciji izven postopka za tiste organizacije,
ki v postopku ne bodo izbrane za obisk. Ocene pridobljene na ta način se v postopku ne
bodo upoštevale. Stroške nastale pri izvedbi
tovrstnega obiska krije zainteresirana organizacija. Prijavnica mora biti podpisana s strani
odgovorne osebe in požigosana s pečatom
organizacije, ki se prijavlja oziroma kandidira
za priznanje RS za poslovno odličnost,
b) v roku 90 dni od objave tega razpisa
oddati pravilno pripravljene in označene samoocenitvene vloge. Pravilno pripravljena
se šteje tista samoocenitvena vloga, ki:
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– ima naslovno stran z nazivom prijavitelja (organizacije ali podjetnika posameznika,
ki se prijavlja), naslovom in datumom,
– ima največ eno stran slovarja uporabljenih kratic v samoocenitveni vlogi,
– je izdelana v desetih enakih izvodih, k
vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija
izpolnjene prijavnice,
– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik),
– je napisana v slovenskem jeziku,
– je narahlo vezana, da jo je mogoče
obdelovati,
– ima oštevilčene vse strani, razen naslovnice in razdelčnih strani, ki ne podajajo
za ocenjevanje relevantnih informacij (npr.
fotografije, naslov kriterija oziroma merila),
– ima največ 75 strani formata A4 (za
organizacije z več kot 250 zaposlenimi in za
organizacije na področju javnega sektorja),
oziroma ima največ 35 strani formata A4 (za
organizacije z 250 ali manj zaposlenimi);
v okviru teh 75, oziroma 35 strani mora
vloga vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti),
– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi “odličnosti”, ki temeljijo na podatkih, zbranih med samoocenjevanjem,
in so predstavljeni skladno z merili modela
odličnosti. Tako mora vloga vsebovati poleg
ostalih dokazov o prijaviteljevi odličnosti v
skladu z merili modela odličnosti, najmanj
enoletne podatke o ugotavljanju zadovoljstva kupcev, strank oziroma odjemalcev
in najmanj enoletne podatke o ugotavljanju
zadovoljstva zaposlenih,
c) ob prijavi prispevati sredstva v višini:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi
in organizacije na področju javnega sektorja
300.000 SIT,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
150.000 SIT,
– podjetniki posamezniki 60.000 SIT.
II. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo do srede, 1. septembra 2004 prispele
na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za meroslovje, Kotnikova ulica
38, Ljubljana.
III. Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis “Ne odpiraj
– priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost”.
IV. Za pravilno pripravljene pa se bodo
štele vloge, ki bodo pripravljene v skladu z
določili točke I. b). tega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
Uradu Republike Slovenije za meroslovje, pri
Alenki Krebs vsak delavnik od 9. do 14. ure,
po elektronski pošti: alenka.krebs@gov.si ali
tel. 01/478-43-52, faks. 01/478-43-41. Prav
tako so na voljo merila za ocenjevanje za
leto 2004: »Model odličnosti EFQM 2003«,
»Model odličnosti EFQM 2003 – majhna in
srednje velika podjetja« in »Model odličnosti
EFQM 2003 – javni in prostovoljni sektor«.
Odpiranje vlog bo potekalo v četrtek,
2. septembra 2004 ob 12. uri. Vloge se
bodo obravnavale po postopku, ki je podrobneje podan v Pravilniku o delu Odbora
za priznanja RS za poslovno odličnost (Ur. l.
RS, št. 34/04).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad za meroslovje
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Št. 404-02-1/2004
Ob-11073/04
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe
o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS,
št. 95/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture v
letih 2005, 2006 in 2007
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki
in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03).
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2005, 2006
in 2007, katerih izvajanje se bo pričelo v
letu 2005.
Sofinancirajo se naslednji projekti:
a) izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov,
b) izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov,
c) mali športni objekti za mladino in
športno rekreacijo,
d) športno-turistična infrastruktura,
e) investicijska športna oprema,
f) oprema za diagnostiko športnikov.
Stroški investicije do pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega
nadzora in najemanja kreditov niso predmet sofinanciranja.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v
letih 2005, 2006 in 2007 je:
– v letu 2005
278,000.000 SIT,
– v letu 2006
387,000.000 SIT,
– v letu 2007
282,000.000 SIT.
Delež sofinanciranja je opredeljen s
Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni (Ur. l. RS, št. 121/03).
5. Pogoji, merila in način sofinanciranja:
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03). Kolikor gre za objekte, ki so
namenjeni obveznim vsebinam v osnovih
šolah, je potrebno upoštevati Navodila za
graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji
– Prostori za športno vzgojo za osnovno
šolo (junij 1999).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi
nepovratnih sredstev. Dinamika financiranja
bo določena s potrditvijo Načrta razvojnih
programov.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
z izbranim prejemnikom sklene pogodbo
o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta
izpolnil vse zahteve, določene v sklepu o
dodelitvi nepovratnih sredstev.
Za projekt, katerega investitor je občina,
je potrebno pridobiti pred podpisom pogodbe soglasje Ministrstva za finance v skladu
z Zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 56/98) in Navodilom o načinu

in postopkih za izdajo soglasij za investicije
v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 55/99), vloga za izdajo soglasja pa
mora biti posredovana na Ministrstvo za finance najkasneje do 31. 5. 2005. Ti projekti
morajo biti uvrščeni tudi v NRP občin.
6. Vloga mora vsebovati:
– ožigosan prijavni obrazec, podpisan s
strani pooblaščene osebe prijavitelja;
– podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan
skladno z Uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Uradni list RS, št.
82/1998 in 86/1998);
– dokazilo o lastništvu oziroma o pravici
za graditev;
– fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg
v prostor ni potrebno;
– potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze in občinske športne zveze ali
občine, potrjeno s strani pristojnega organa,
iz katerega bo razvidna vloga, položaj in pomen investicije v športni objekt;
– parafiran vzorec pogodbe;
– projektno dokumentacijo, in sicer za:
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični
tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na
format A3) ter tehnični opis;
– za opremo – specifikacijo opreme.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: Pisne prijave na razpisnih
obrazcih pošljite do 9. 7. 2004 na naslov
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »Ne odpiraj – Športna
infrastruktura 2005 (404-02-1/2004)«. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v vložišču ministrstva na naslovu Trg OF 13, Ljubljana. Upoštevane bodo
le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale
vse zahteve tega razpisa in za katere bodo
prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora
biti v svoji ovojnici.
8. Odpiranje vlog se bo pričelo 12. 7.
2004 in ne bo javno.
9. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od
prijave na razpis.
10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja
vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na naslovu http://www.mszs.si,
kjer je tudi podrobneje opisan postopek
elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo
na Uradu za šport, pri Mojci Plestenjak
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01/478-42-57, vsak dan od 9. do 11. ure
ali po elektronski pošti mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov
v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko
obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane
in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisne obrazce in navodila za pripravo vloge
lahko kandidati prejmejo tudi na Uradu za
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-20/2004
Ob-11080/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01
in 97/03), Sporazuma med Vlado SFRJ in
Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Ur. l. SFRJ, št.
6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2.
1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur.
l. RS, št. 8/94, MP-2/94) in Memoranduma
o soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne
6. 4. 2001, Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja z Japonsko v obdobju od
1. 4. 2005 do 31. 3. 2007
(skupni raziskovalni projekti, skupna
strokovna srečanja, znanstveni obiski
slovenskih raziskovalcev na Japonskem
in japonskih raziskovalcev v Republiki
Sloveniji)
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1. 4. 2005
– 31. 3. 2007 (in sicer v višini mednarodnih
prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na
Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic
za slovenske udeležence pri projektu) – pri
čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni
obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih
partnerjev na Japonskem v okviru skupnih
raziskovalnih projektov;
– sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4.
2005–31. 3 2006 (za strokovno srečanje
na Japonskem: sofinanciranje mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve
in dnevnic za slovenske udeležence; za
strokovno srečanje v Republiki Sloveniji:
sofinanciranje stroškov lokalnih prevozov,
namestitve in dnevnic za udeležence iz
Republike Slovenije ter stroške organizacije srečanja);
– sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz RS na Japonskem (14 do
60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1. 4. 2005–31. 3. 2006 (in sicer
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v višini mednarodnih prevoznih stroškov
za slovenske raziskovalce ob obiskih na
Japonskem);
– sofinanciranje dolgoročnih obiskov
raziskovalcev iz RS na Japonskem (3 do 10
mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev
v obdobju 1. 4. 2005–31. 3. 2006 (in sicer
v višini mednarodnih prevoznih stroškov
za slovenske raziskovalce ob obiskih na
Japonskem);
– sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v
skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1. 4.
2005–31. 3. 2006 (in sicer v višini stroškov
bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, dnevnic v višini
25 USD v SIT protivrednosti, lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji);
– sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (3 do 10 mesecev)
v skupnem trajanju 10 mesecev v obdobju
1. 4. 2005–31. 3. 2006 (in sicer v višini stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma
izjemoma v hotelu B kategorije, 400 USD
mesečnega nadomestila za namene dnevnic, lokalnega prevoza, enkratnega zneska
200 USD v SIT protivrednosti za raziskovalne stroške, stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj,
znanstvenih obiskov na Japonskem oziroma
v Republiki Sloveniji ter za podoktorske štipendije se lahko nanašajo na sodelovanje
z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami,
ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in
tehnologijo.
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta
sofinancirala skupne aktivnosti na področjih
naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih
ved.
Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva
financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO)
ali s strani ministrstva financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr, sodelovanje v
5. oziroma 6. okvirnem programu Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo
Republike Slovenije sofinancirane razvojno
tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni
vir raziskav;
Vodja projekta, organizator skupnega
strokovnega srečanja oziroma kandidat za
znanstveni obisk na Japonskem mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta iz Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02).
4. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
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Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno
odličnost oziroma aplikativnost raziskav,
potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta
v praksi oziroma gospodarstvu, reference
vodje projekta in raziskovalne skupine,
vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Skladno z Memorandumom o soglasju
o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem
za spodbujanje znanosti bo izbor vlog za
sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, skupnih strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti. Na podlagi
navedene sporazumne izbire, na katero je
ministrstvo vezano, bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo sklep o izboru
vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev pripadajočih sredstev).
Vlog vlagateljev za sofinanciranje kratko in dolgoročnih obiskov na Japonskem,
katerim sta MŠZŠ in JSPS v preteklih letih
že dvakrat sofinancirala znanstvene obiske
na Japonskem, MŠZŠ in JSPS ne bosta
obravnavala.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 16,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 in letu 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedeni
proračunski leti ter na zagotovitev sredstev
za sofinanciranje po predmetnem javnem
razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v navedenem obdobju.
6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 4. 2005.
7. Vloge za sofinanciranje morajo vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane podatke ter biti pripravljene v skladu z navodili,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Pisne vloge v 2 izvodih z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj
– vloga za javni razpis za sofinanciranje
znanstvenega sodelovanja z Japonsko” ter
navedbo naslova vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Glavna pisarna, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
9. Japonski partner mora predlog za sodelovanje posredovati JSPS.
10. Pravilno označene vloge za sofinanciranje morajo ne glede na način prenosa
na gornji naslov prispeti do vključno petka,
3. septembra 2004 do 12. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih oziroma oddanih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, v ponedeljek, 6. septembra
2004 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni po uskladitvi izbora
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z Japonskim združenjem za spodbujanje
znanosti (JSPS).
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Alenki Mihailovski (tel. 01/478-46-90,
alenka.mihailovski@gov.si).
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci ter navodila za pripravo vlog) je dosegljiva po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na spletni strani MŠZŠ in v Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-19/2004/1
Ob-11310/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01
in 97/03), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Helenske republike (Ur. l. RS št. 35/00,
MP, št. 10/00), ter Protokola 3. zasedanja
slovensko-grškega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje, podpisanega
16. decembra 2002 v Atenah, Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo, znanost
in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-grških znanstveno
tehnoloških projektov v letih 2004 do
2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanj in
bivanj) raziskovalcev iz Republike Slovenije
in Helenske republike (Republike Grčije), ki
bodo izvajali skupne 2-letne raziskovalne
projekte v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2006.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije bo sofinanciralo:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Helenski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za grške raziskovalce ob obiskih
v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 10
dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 evrov mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za grške
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
(dolgi obiski – do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
o materialih, informacijskih tehnologijah in
avtomatizaciji, okolju in zdravju;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisani v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter
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izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva
financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani ministrstva
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja
ali odobrene mednarodne projekte (zlasti
npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem
programu Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s
strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni
vir raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti
za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l. RS,
št. 96/02).
5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodji projekta, grškem
partnerju, drugih sodelujočih raziskovalcih
ter vsebino projekta;
– kratka življenjepisa vodje projekta in
francoskega partnerja, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani;
– pregled predlaganih obiskov;
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno
odličnost oziroma aplikativnost raziskav,
potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta
v praksi oziroma gospodarstvu, reference
vodje projekta in raziskovalne skupine,
vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupna slovensko-grška komisija).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za
sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda ministrstvo na podlagi izbire skupne
slovensko-grške komisije, na katero je ministrstvo vezano.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2005.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2006.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje skupnih slovensko-grških znanstveno
tehnoloških projektov v letih 2005 do 2006«
ter z navedbo pošiljatelja morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno petka, 2. 7. 2004, do 12. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije ob 10. uri, v torek, 6. 7. 2004.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma decembra
2004.
Podrobnejše informacije: Alenka Kocjan,
telefon 01/478-46-00, elektronska pošta:
alenka.kocjan@gov.si.
Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 324-09-1/2004
Ob-11309/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03) Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03) in 175. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03, 67/03) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja EU
preskusnih metod v živilih
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa uvajanja EU preskusnih
metod v živilih, ki so opredeljene v spodaj
navedenih direktivah oziroma uredbah Komisije, za potrebe uradne kontrole oziroma
inšpekcijskega nadzora.
Predmet sofinanciranja so preskusne
metode opredeljene v:
– Direktivi Komisije 79/796/EGS, ki pomeni Direktivo Komisije z dne 26. 7. 1979 o
določitvi analiznih metod Skupnosti za preverjanje nekaterih sladkorjev, namenjenih
za prehrano ljudi;
– Direktivi 79/1067/EGS, ki pomeni
Direktivo Komisije z dne 13. 11. 1979 o
določitvi analitskih metod Skupnosti za
preskušanje nekaterih vrst delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za
prehrano ljudi;
– Direktivi Komisije 85/503/EGS, ki pomeni Direktivo Komisije z dne 25. 10. 1985
o analitskih metodah užitnih kazeinov in
kazeinatov;
– Uredbi Komisije 2891/93/EGS, ki pomeni Uredbo Komisije z dne 21. 10. 1993
o spremembi Uredbe (EGS) št. 1538/91 o
uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
(EGS)št. 1906/90 o določenih standardih trženja za perutninsko meso;
– Uredbi Komisije 1072/2000/ES, ki pomeni Uredbo komisije z dne 19. 5. 2000 o
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spremembi Uredbe (EGS) št. 1538/91 o
uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
(EGS) št. 1906/90 o določenih standardih
trženja za perutninsko meso.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil (organizacije, ki imajo s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsaj eno določitev na osnovi Zakona
o kmetijstvu) in bodo uvedle vsaj osem preskusnih metod iz Direktiv oziroma Uredb
Komisije navedenih pod točko 2.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb bodo zavržene in se ne
bodo obravnavane.
4. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena merila za ocenjevanje vlog.
Postopek za ocenjevanje posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih:
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje živil);
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– uvedba večjega števila preskusnih
metod;
– program/ projekt z višjem deležem
lastnih sredstev oziroma drugih virov sofinanciranja.
Natančnejši opis predmeta razpisa,
pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
25 mio SIT. Višina sofinanciranja je odvisna
od števila vlog, vendar ne more preseči 70%
vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta in ne več kot 4 mio SIT na posameznega vlagatelja.
6. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu se bo
končalo 22. 10. 2004, to je zadnji rok do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti
poročilo in dokazila o opravljenemu delu.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne
glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, najkasneje do vključno srede, 26. 5. 2004, do 15. ure v zaprti ovojnici
na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj-prijava na razpis za sofinanciranje uvajanja EU preskusnih metod v živilih«, na hrbtni
strani pa točen naslov vlagatelja.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo v
četrtek 27. 5. 2004, v sobi 643, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana, s pričetkom ob
9. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
9. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od dneva
odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva

Št.

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno tudi
naročiti na tel. 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Jani Frantar,
tel. 01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 12003-1/2002
Ob-11156/04
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02 in
33/03) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije,
javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
30PO04A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) za okoljske naložbe na ozemlju Republike Slovenije
v skupnem znesku 4 milijarde SIT.
Krediti so namenjeni lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam in drugim
pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom posameznikom za naložbe oziroma
zaključene faze naložb (v nadaljevanju:
naložbe) v:
1. čiščenje in odvajanje odpadnih voda;
2. ravnanje z odpadki, ki se nanašajo
na gradnjo ali širitev odlagališč nenevarnih
odpadkov oziroma izvedbo sanacijskih ali
drugih del za prilagoditev obstoječih odlagališč za odlaganje nenevarnih odpadkov
predpisanim zahtevam;
3. gradnjo ali rekonstrukcijo obratov ali
nakup naprav, namenjenih ločenemu zbiranju, razvrščanju, obdelavi, predelavi in
končnemu ravnanju z odpadki z namenom
zmanjšanja obremenjevanja okolja;
4. obnovo javnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo z namenom zmanjšanja izgub;
5. gradnjo javnih sistemov za nadomestno oskrbo s pitno vodo v naseljih;
6. zmanjševanje obremenjevanja okolja
v smislu prilagajanja zakonodaji o integriranem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru (smernica IPPC);
7. zmanjševanje obremenjevanja zraka,
če se le-te nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo naprav, ki obremenjujejo zrak s
hlapnimi organskimi spojinami zaradi uporabe organskih topil (smernica VOC);
8. gradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo velikih kurilnih naprav z namenom zmanjševanja obremenjevanja zraka;
9. gradnjo ali rekonstrukcijo sežigalnic
odpadkov in naprav za so-sežig z namenom
zmanjševanja obremenjevanja zraka;
10. zmanjševanje obremenjevanja zraka
iz naprav za pridobivanje aluminija, proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, pridobivanje cementa, predelavo sive litine,
ferozlitin in jekla, vroče pocinkanje, proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv in pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih
surovin;
11. varčevanje z energijo, če se poraba
energije na enoto proizvoda zmanjša vsaj
za 15%, oziroma za naložbe v soproiz-
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vodnjo električne energije in toplote, če
je naprava priključena na javno električno
omrežje in se izraba primarne energije poveča vsaj za 5%;
12. rabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra in okolice;
13. okoljske naložbe v kmetijskih gospodarstvih za prilagoditev novim minimalnim
standardom EU;
14. zmanjšanje toplotnih izgub v obstoječih objektih za vsaj 15%;
15. zmanjšanje onesnaževanja zraka iz
razpršenih virov v urbanih naseljih.
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti
po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1.
2001. Noben dokument, povezan z naložbo
(projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma.
Noben plačilni dokument (račun, situacijski
obračun, itd.), ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja upravičene
stroške po tem razpisu oziroma osnovo za
izračun odobrenega kredita, pa ne sme biti
starejši od 1. 10. 2003, kar mora kandidat
zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo lokalne
skupnosti, gospodarske družbe in druge
pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki. Na razpis se lahko prijavijo samo
tiste gospodarske družbe, ki so v skladu s
Sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic pri
matični banki razvrščene v bonitetni razred
A, B ali C.
b) splošni pogoji kreditiranja
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
– v primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v evropski uniji, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od
uveljavitve nacionalnih standardov,
– za prilagajanje nacionalnim standardom, če so le-ti strožji od predpisanih v Evropski uniji ali slednjih sploh ni, intenzivnost
pomoči ne sme presegati 30% upravičenih
stroškov za velika podjetja in 40% upravičenih stroškov za majhna in srednje velika
podjetja. Ta določba se uporablja tudi v primerih prostovoljnega investiranja v varstvo
okolja, ko okoljevarstveni standardi niso
predpisani,
– za naložbe v varčevanje z energijo, v
kogeneracijo in v obnovljive vire energije
intenzivnost pomoči ne sme presegati 40%
upravičenih stroškov za velika podjetja in
50% za majhna in srednje velika podjetja.
V primerih daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije in v primerih kogeneracij,
ki kot primarni vir uporabljajo obnovljive vire
energije, se delež pomoči iz prejšnjega stavka poveča za 10 odstotnih točk, če je sistem
daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnja
iz kogeneracije edini vir oskrbe na zaokroženem območju.
V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se delež pomoči poveča za
10 odstotnih točk, če prejemnik pomoči izvaja svojo dejavnost, ki je predmet dodeljevanja pomoči, na območju, ki je upravičeno
do dodeljevanja regionalne pomoči in pod
pogojem, da se naložba ohrani v regiji vsaj
pet let po zaključku naložbe in prejemnik
pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti
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naložbe iz lastnih sredstev, ki ne smejo
vsebovati pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena oziroma, če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati.
Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (točka 3.c
tega razpisa).
Zgornje omejitve ne veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren
po načelu »de minimis«, kar ne izkrivlja ali
ogroža konkurence ter ne predstavlja državne pomoči;
– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih
služb varstva okolja.
Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še
niso bile kreditirane.
Skupna zadolženost kreditojemalca pri
skladu ne sme presegati 2,5 milijarde SIT
(za izvajalce naložb v javno infrastrukturo,
namenjeno izvajanju obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja) oziroma 1,5 milijarde SIT (ostali kreditojemalci). Krediti se
odplačujejo v četrtletnih obrokih. Odplačilna
doba lahko znaša največ 15 let z vključenim
moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice
lahko znaša največ dve leti.
V primeru časovno omejenega izvajanja
dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa,
podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba
s pogojem vezana na veljavnost takšnega
akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše
obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti
predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo:
– štirih bianco menic s pooblastilom za
izpolnitev
in
– enega ali več izmed naslednjih zavarovalnih instrumentov (ne velja za lokalne
skupnosti):
1. ustrezno zavarovanje s strani države;
2. nepreklicna brezpogojna garancija prvovrstne banke, izplačljiva na prvi poziv;
3. drugo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v 8. točki Sklepa Banke Slovenije
(v nadaljevanju: sklep) o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic (Ur. l. RS št. 24/02 in 85/02);
4. poroštvo občine;
5. za Sklad sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini, ki se praviloma ne
uporablja za namene izvajanja javnih služb,
v vsaj 1,5-kratni vrednosti kredita sklada, ki
so mu prištete terjatve, ki so že vpisane v
zemljiško knjigo;
6. zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz 3. alinee tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje in kotirajo
na borzi;
7. druga, po posebnem predhodnem dogovoru za sklad sprejemljiva zavarovanja,
ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev
dolžnikovih obveznosti.
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V primeru zavarovanja z instrumenti iz
5., 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka mora
kreditojemalec predhodno pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje Sklada.
Letna obrestna mera je (po izbiri kreditojemalca):
A) za kredite v tolarjih
– fiksna nominalna obrestna mera 3,8%
letno za kredite, s katerimi se financirajo
naložbe na območju narodnega, regijskih
in krajinskih parkov, ne glede na vrsto zavarovanja;
– fiksna nominalna obrestna mera 4,0%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 1 – 4 tretjega odstavka te točke;
– fiksna nominalna obrestna mera 4,3%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 5 – 7 tretjega odstavka te točke.
B) za kredite v tolarjih z valutno klavzulo
v EUR
– trimesečni EURIBOR + 0,5% (nič celih
pet odstotne točke) za kredite, s katerimi se
financirajo naložbe na območju narodnega,
regijskih in krajinskih parkov, ne glede na
vrsto zavarovanja;
– trimesečni EURIBOR + 0,7% (nič celih
sedem odstotnih točk) za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 1 – 4 tretjega odstavka te točke;
– trimesečni EURIBOR + 1% (ena odstotna točka) za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 5 – 7 tretjega odstavka
te točke.
c) prednostni kriteriji in merila za dodeljevanje kreditov
Prednost pri dodelitvi kredita imajo kandidati, ki v postopku vrednotenja vlog skladno z 12. členom Splošnih pogojev dosežejo
višje število točk.
Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
vrstnega reda kandidatov za pridobitev kredita so:
– pripravljenost projekta (največ 10
točk);
(delež sofinanciranja, stopnja pripravljenosti za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk);
(trajnostni razvoj, celovit pristop investitorja k reševanju okoljske problematike,
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti,
stopnja prioritete iz nacionalnega programa
varstva okolja);
– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk);
(zavarovana območja – narodni, regijski
in krajinski parki, narodni rezervati in naravni
spomeniki, okoljsko občutljivejša območja,
stopnja zmanjšanja obremenitve okolja).
Kriteriji so podrobneje razloženi v Splošnih pogojih in razpisni dokumentaciji.
d) višina kredita
Do kredita so upravičeni kandidati, ki
dosežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu
točk se prišteje število 15. Dobljeno število
pomeni delež (v %) kreditiranja upravičenih
stroškov naložbe. Delež kreditiranja naložbe
ne more v nobenem primeru preseči 70%.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora skladno z veljavnim Navodilom o obvezni vsebini
vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji (v
nadaljevanju: Navodilo) vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o
kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne
dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v
razpisni dokumentaciji;

b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v Navodilu in v razpisni dokumentaciji;
c) izjavo kandidata o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov;
d) izjavo kandidata o skupnem znesku
odobrenih pomoči po načelu de minimis v
zadnjih treh letih;
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v Navodilu in v razpisni
dokumentaciji) oziroma če gre za naložbo,
za katero takšno dovoljenje ni potrebno,
izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
f) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v Navodilu
in v razpisni dokumentaciji;
g) investicijsko dokumentacijo za obravnavano naložbo, izdelano v skladu z
ustrezno metodologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
4. Pogodba in zavarovanje
Pred dodelitvijo kredita bodo morali kandidati poravnati vse zapadle obveznosti do
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa
bodo morali upravičenci plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno s
Tarifnim pravilnikom o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
92/02 in 55/03) (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) ter predložiti sklep ustreznega organa
o najemu kredita in menice, v primeru, da je
kreditojemalec lokalna skupnost, pa še soglasje ministra, pristojnega za finance, k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne
pogodbe je 12 mesecev od datuma izdaje
odločbe o dodelitvi kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo
morali kandidati predložiti še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani
k izvajanju naložb skladno z Zakonom o
javnih naročilih pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
5. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko upravičenec črpa
na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita je dokumentarno. Pred vsakim
črpanjem mora kreditojemalec poravnati vse
zapadle obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma
izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih
del). Naložbe po tem razpisu morajo biti
zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Dokazilo o zaključku
naložbe je zaključni obračun izvajalca, ki ga
spremlja izjava investitorja, da je naložba,
za katero je bil odobren kredit, zaključena
in izpolnjuje vse zahteve iz odločbe o dodelitvi kredita.
6. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, telefon 01/241-48-20,
telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani
www.ekosklad.si.
7. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 20. 12.
2004. Obravnavane bodo vloge, ki bodo
prispele na sklad v času od objave v Uradnem listu RS do zaključka razpisa.
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Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov
naslov vsak delovni dan od objave razpisa dalje na Eko skladu, j.s., Trg republike
3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred
pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo
kandidati posredovati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti
naslov, telefon/telefaks z navedbo kontaktne
osebe kandidata, naziv naložbe in okvirno
višino zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00). Zoper odločbo ima kandidat pravico pritožbe v zakonsko
določenem roku.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-11206/04
Na podlagi Zakona o javnih skladih
(Ur. l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št.
18/91 in 22/00), Splošnih pogojev poslovanja (www.jsmg-sklad.si), Poslovnega načrta
za leti 2004 in 2005, Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006 in uredbe Evropske
komisije številka 448/2004 objavlja Javni
sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobritev dolgoročnih kreditov s
premijami za materialne in nematerialne
investicije malim in srednje velikim
podjetjem v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so dolgoročni krediti s
premijami za materialne in nematerialne investicije malim in srednje velikim podjetjem
(v nadaljevanju: MSP), ki jih razpisuje Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d.,
Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d.,
Gorenjska Banka d.d., Karntner Sparkasse
AG, podružnica v Sloveniji, Koroška banka
d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka
Slovenije d.d., Probanka d.d., SKB banka
d.d., Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d., Banka Zasavje d.d.
Skupna višina razpisanih kreditov je
2.400,000.000 SIT.
Skupna višina razpisanih premij je
140,000.000 SIT.
Skupna sredstva za premije so v višini
140,000.000 SIT, od tega prispeva 25%
sredstev Republika Slovenija in 75% Evropski sklad za regionalni razvoj.
Dolgoročni krediti s premijami se odobrijo za investicijske stroške, nastale od
datuma oddaje vloge prosilca.
2. pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 125 zaposlenih (mala
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podjetja do 49 zaposlenih in letni promet do
7 mio EUR ali bilančna vsota do 5 mio EUR
in srednje velika podjetja do 125 zaposlenih
in letni promet do 20 mio EUR ali bilančna
vsota do 13,5 mio EUR) v dejavnostih prometa in zvez, trgovine na debelo, gostinstva
in turizma, obrti ter obrtem podobnih dejavnosti ter osebnih storitev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje prostora,
finančnih, tehničnih in poslovnih storitev, ki
poslujejo na območju Republike Slovenije,
razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz
kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami,
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ
15% predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije za malo in največ 7,5%
za srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– upravičeni stroški so stroški materialne
investicije (zemljišča1, zgradbe in oprema,
brez transportnih sredstev in transportne

44-47 / 30. 4. 2004 /

Stran

2733

opreme) in stroški nematerialne investicije
(nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost upravičenega dela investicije lahko znaša največ
90,000.000 SIT,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 6,95% letno,
velja od dokončne realizacije sklepa Sklada
pri banki,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
banke,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– maksimalna odplačilna doba vključno z
moratorijem kredita je do 10 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice največ dve leti.
2.3. Pogoji za dodelitev premije
– podjetje, ki je po kriterijih iz tega razpisa pridobilo dolgoročni kredit, lahko pridobi
premijo v obliki nepovratnih sredstev,
– premija se izračuna po formuli 5,83%
od glavnice kredita in je sestavni del finančne konstrukcije investicije,
– premija se izplača v enkratnem znesku
na podlagi zahtevka za premijo z dokazili o
plačanih računih za upravičene stroške investicije, ki se glasijo na upravičenca,
– v primeru delne realizacije investicije
se znesek premije ustrezno zniža oziroma
zavrne,
– ker gre za sredstva iz evropskih strukturnih skladov, se lahko premija odobri le za
upravičene stroške za dodelitev premije po
tolmačenjih za sredstva ESRR.
2.4. Merila
Merila za ocenjevanje projektov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija
in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni
vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje
in finančna podpora v lokalni oziroma širši
skupnosti.
3. Vsebina vloge za posredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
Mikeln).
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2003.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1 (AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave
Davčne uprave RS.
6. Obvestilo o davčni številki.
7. Izpis števila vseh zaposlenih, izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
1
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja maksimalno 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije.
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Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa
do skupne odobritve sredstev v razpisanem
obsegu oziroma najkasneje do vključno
30. 9. 2004.
Vmesni roki so: 10. 5. 2004, 10. 6. 2004,
10. 7. 2004, 10. 9. 2004 in 30. 9. 2004.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 30. 9. 2004, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 30. 9. 2004
ali po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Uprava sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za posredni kredit pošljite na naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s
pripisom »Ne odpiraj – vloga za posredni
kredit«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64
ali na e-pošti bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-11207/04
Na podlagi Zakona o javnih skladih
(Ur. l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št.
18/91 in 22/00), Splošnih pogojev poslovanja (www.jsmg-sklad.si), Poslovnega načrta
za leti 2004 in 2005, Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Programa »Državna
garancijska shema za mala in srednja velika podjetja za obdobje 2003-2006 in uredbe Evropske komisije številka 448/2004
objavlja Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva
javni razpis
za prevzemanje poroštev za
dolgoročne kredite, najete pri bankah
v Republiki Sloveniji, s premijami za
materialne in nematerialne investicije
malim in srednje velikim podjetjem v
letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je prevzemanje poroštev
za dolgoročne kredite s premijami za materialne in nematerialne investicije za mala in
srednje velika podjetja, ki jih razpisuje Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d.,
Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d.,
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Gorenjska Banka d.d., Nova kreditna banka
Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d.,
Poštna banka Slovenije d.d., Probanka d.d.,
Banka Zasavje d.d.
Skupna višina razpisanih sredstev za
prevzemanje poroštev je 1.300,000.000
SIT.
Skupna višina razpisanih premij je
58,000.000 SIT.
V znesku 1.300,000.000 SIT razpisanih sredstev za prevzemanje poroštev je
250,000.000 SIT sredstev za rezervacije pri
prevzemanju poroštev, od teh 250,000.000
SIT prispeva Evropski sklad za regionalni
razvoj 75% sredstev in Republika Slovenija
25% sredstev. Sklad koristi pri prevzemanju
poroštev tudi pomoč Evropskega Investicijskega Sklada-European Investment Fund v
obliki pogarancij. Pomoč je del Večletnega
programa za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005.
Ministrstvo za gospodarstvo prispeva
sredstva za premije v višini 58,000.000
SIT.
Poroštva za dolgoročne kredite s premijami se odobrijo za investicijske stroške,
nastale od datuma oddaje vloge prosilca.
2. Pogoji in merila za prevzemanje poroštev in odobravanje premij
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 125 zaposlenih (mala
podjetja do 49 zaposlenih in letni promet do
7 mio EUR ali bilančna vsota do 5 mio EUR
in srednje velika podjetja do 125 zaposlenih
in letni promet do 20 mio EUR ali bilančna
vsota do 13,5 mio EUR) v dejavnostih prometa in zvez, trgovine na debelo, gostinstva
in turizma, obrti ter obrtem podobnih dejavnosti ter osebnih storitev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje prostora,
finančnih, tehničnih in poslovnih storitev, ki
poslujejo na območju Republike Slovenije,
razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz
kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami

večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ
15% predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije za malo in največ 7,5%
za srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Pogoji za prevzem poroštva
Poroštvo se izda za kredit, ki je odobren za:
– materialne investicije (zemljišča1,
zgradbe in oprema, brez transportnih
sredstev in transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja),
– predračunska vrednost upravičenega dela investicije lahko znaša največ
24,000.000 SIT,
– bančni kredit, ki je zavarovan s poroštvom Sklada, je lahko največ 75% predračunske vrednosti oziroma do 18 mio SIT,
– poroštvo lahko tako znaša največ
9,000.000 SIT, kar predstavlja 50% kredita
(glavnica brez obresti),
– poroštvo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 25% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki
je zavarovan s poroštvom Sklada: v skladu s tarifo banke za komitente z najboljšo
boniteto,
– zavarovanje kredita in poroštva: banka in Sklad vsak svojo terjatev zavarujeta
praviloma z zastavno pravico na premičnih
ali nepremičnih stvareh, ki so predmet investicije tako, da je zastavna pravica banke
ustanovljena pred zastavno pravico Sklada;
v primeru, da predmet zavarovanja ni premična ali nepremična stvar, ki je predmet
investicije, oziroma da je kombinacija obeh,
sta zastavni pravici banke in Sklada na
istem mestu,
– zavarovanje poroštva s strani Sklada
se izvede tudi z menicami podjetja in lastnikov podjetja,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad zaračunava stroške prevzema
poroštva (1%) in stroške vodenja poroštva
(1%) v skupni višini 2% od vrednosti poroštva enkratno. Plača jih kreditojemalec na
podračun Sklada, odprt pri UJP Slovenska
Bistrica št. 011000-6950960475, v enkratnem znesku,
– maksimalna odplačila doba kredita je
do 10 let.
2.3. Pogoji za dodelitev premije
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– podjetje, ki je po kriterijih iz tega razpisa
pridobilo dolgoročni kredit, lahko pridobi premijo v obliki nepovratnih sredstev,
– premija se izračuna po formuli 5,83%
od višine poroštva in je sestavni del finančne
konstrukcije investicije,
– premija se izplača v enkratnem znesku
na podlagi zahtevka za premijo z dokazili o
plačanih računih za upravičene stroške investicije, ki se glasijo na upravičenca,
– v primeru delne realizacije investicije
se znesek premije ustrezno zniža oziroma
zavrne,
– ker gre za sredstva iz proračuna RS, se
lahko premija odobri le za upravičene stroške
za dodelitev premije v skladu s pravili državnih pomoči.
2.4. Merila
Merila za ocenjevanje projektov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija
in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni
vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje
in finančna podpora v lokalni oziroma širši
skupnosti.
Sklad bo ocenil podjetnikove sposobnosti
tudi na podlagi osebne predstavitve projekta
oziroma intervjuja.
3. Vsebina vloge za poroštvo sklada
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
ga. Mikeln).
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2003.
3. Pozitivno bančni sklep s kreditnimi
pogoji.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1 (AJPES),
b) za s.p.: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
6. Obvestilo o davčni številki.
7. Izpis števila vseh zaposlenih, izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
8. Enostransko podpisana Pogodba o
prevzemu poroštva, Pogodba o izplačilu
premije, izjave in menice v korist Sklada.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 8.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno
ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku
ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se
kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa
do skupne odobritve sredstev v razpisanem
obsegu oziroma najkasneje do 30. 9. 2004.
Vmesni roki so: 10. 5. 2004, 10. 6. 2004,
10. 7. 2004, 10. 9. 2004 in 30. 9. 2004.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 30. 9. 2004, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.

Št.

Vloge, ki bodo prispele po 30. 9. 2004 ali
po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za prevzem premije pošljite na naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,s
pripisom »Ne odpiraj – Vloga za poroštvo
sklada«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64
ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmgg-sklad.si.
Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarsva
Ob-11008/04
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o. (v
nadaljevanju: PC), Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), občine MO Novo
mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Dol. Toplice, Mirna Peč, Metlika, Črnomelj, Semič in Kočevje, v sodelovanju z NLB
d.d. Podružnica Dolenjska in Bela krajina in
Podružnica Kočevje, Abanko Vipa d.d. Ekspozitura Novo mesto ter bankami, ki bodo k
projektu pristopile s primerljivimi pogoji
razpis posojil
za samozaposlovanje podjetnikov in
odpiranje novih delovnih mest v malem
gospodarstvu v letu 2004
1. Predmet razpisa
Razpisana posojila pod »A« (Razpis A)
so namenjena brezposelnim osebam, ki so
oziroma bodo realizirale samozaposlitev s
pomočjo ZRSZ preko programa spodbujanja samozaposlovanja od 1. 1. 2003 naprej
in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki
povečujejo število zaposlenih, od.1. 1. 2004
naprej. Razpisana sredstva zagotavljajo
ZRSZ in občine.
Razpisana posojila pod »B« (Razpis B)
so namenjena samozaposlovanju podjetnikov začetnikov in odpiranju novih delovnih
mest v gospodarstvu pri delodajalcih (do 50
zaposlenih) od 1. 1. 2004 dalje. Razpisana
sredstva zagotavljajo občine.
Prosilec lahko pridobi posojilo za samozaposlitev in za zaposlitev istega delavca.
Predmet razpisa je:
– kreditiranje 107 novih delovnih mest s
posredovanjem ZRSZ in
– kreditiranje 89 novih delovnih mest brez
posredovanja ZRSZ.
Razpisana sredstva za posojila v letu
2004 prikazuje naslednja tabela:
Občina
MO Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Trebnje
Žužemberk
Dol.Toplice
Mirna Peč
Metlika
Črnomelj
Semič
Kočevje
Skupaj

Razpis A
58,000.000
3,000.000
4,000.000
22,000.000
0
2,000.000
2,000.000
11,000.000
1,000.000
4,000.000
0
107,000.000

Št. NDM
58
3
4
22
0
2
2
11
1
4
0
107
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PC si pridržuje pravico do spremembe
navedenih zneskov, če sredstva za izvedbo
razpisa ne bodo zagotovljena v predvideni
višini.
2. Pogoji za prijavo
Na Razpis A se lahko prijavijo:
– brezposelne osebe, ki so realizirale
samozaposlitev po programu ZRSZ za
spodbujanje samozaposlovanja od 1. 1.
2003 naprej in
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od
1. 1. 2004 dalje zaposlili za nedoločen čas
oziroma čas odplačila posojila brezposelno
osebo, prijavljeno na ZRSZ, če pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklima dvema letoma.
Na Razpis B se lahko prijavijo:
– osebe, ki so realizirale samozaposlitev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2004
naprej,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za
nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo osebo, ki prvič išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje oziroma
ohranitev števila zaposlenih pri delodajalcu,
od 1. 1. 2004 naprej,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za
nedoločen čas oziroma za čas odplačila
posojila zaposlijo osebo, ki išče zaposlitev
in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2004 dalje,
če za zaposlitev iste osebe še niso prejeli
sredstev ZRSZ za novo delovno mesto oziroma sredstev občin.
Če so sredstva Razpisa A porabljena,
lahko prosilec, ki izpolnjuje pogoje Razpisa
A pridobi sredstva Razpisa B, če so ta še
prosta.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v projektu.
Če delodajalec, v času za katerega je
prejel posojilo, delavca odpusti, mora v
roku enega meseca zaposliti pod enakimi
pogoji drugega delavca, sicer je dolžan še
neodplačani del posojila vrniti naenkrat,
najpozneje v mesecu dni po prenehanju
delovnega razmerja delavca, če odbor za
odobritev posojil ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji:
a) znesek posojila: 1,000.000 SIT za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto,
ki ustreza razpisnim pogojem,
b) obrestna mera: SITIBOR (trimesečni),
c) odplačilna doba: 3 leta, z možnostjo
polletnega odloga plačila glavnice,
d) stroški banke: 0,5% od zneska posojila oziroma najmanj 15.000 SIT,
e) zavarovanje: po bančnih pogojih ali z
garancijo PC GSD do 50% zneska posojila,
preostanek posojila pa po bančnih pogojih,
f) strošek garancije PC GSD: 1% od
vrednosti garancije.
4. Vloga
Vlogo odda prosilec na predpisanem
obrazcu, ki ga prejme:
Razpis B
48,000.000
3,000.000
0
7,000.000
5,000.000
0
4,000.000
11,000.000
6,000.000
2,000.000
3,000.000
89,000.000

Št. NDM
48
3
0
7
5
0
4
11
6
2
3
89

Skupaj A+B
106,000.000
6,000.000
4,000.000
29,000.000
5,000.000
2,000.000
6,000.000
22,000.000
7,000.000
6,000.000
3,000.000
196,000.000
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– za območje dolenjskih in belokranjskih
občin na Podjetniškem centru Novo mesto
d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto,
kontaktni osebi Mojca Bukovac in Miljana
Surudžič, tel. 07/33-74-581, 07/33-72-980,
– za območje kočevsko-ribniških občin
na RC Pokolpje, Trg zbora odposlancev 72,
1330 Kočevje, kontaktni osebi Katja Lautar
in Katja Muhič, tel. 01/89-50-610.
Vloga mora biti posredovana na izvirnem
obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka
praviloma enkrat mesečno. PC GSD bo
prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu njihove
odločitve.
5. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev vlog je odprt do porabe sredstev
oziroma objave obvestila o zaprtju razpisa.
Odbor bo prvič obravnaval vloge, ki bodo
oddane do 20. 5. 2004 in nato vsak mesec
(razen avgusta) vloge, ki bodo oddane do
20. v mesecu.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
Ob-11009/04
V skladu s Pravili o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepom nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko in sprejetim Načrtom izvajanja projekta Garancijska shema za Dolenjsko za
leto 2004 objavlja Podjetniški center Novo
mesto – Garancijska shema za Dolenjsko
(v nadaljevanju: PC GSD) v sodelovanju
z občinami MO Novo mesto, Šentjernej,
Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske
Toplice, Mirna Peč, Metlika, Črnomelj, Semič, Kočevje, Loški Potok in Kostel in NLB
d.d. Podružnica Dolenjska in Bela krajina in
Podružnica Kočevje, Abanka Vipa d.d. Ekspozitura Novo mesto ter bankami, ki bodo k
projektu pristopile s primerljivimi pogoji
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v letu 2004
1. Predmet razpisa:
PC GSD razpisuje:
– dolgoročna
posojila
v
znesku
616,500.000 SIT,
– garancije za dolgoročna posojila v znesku 246,800.000 SIT,
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občinah:
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PC GSD si pridržuje pravico do spremembe navedenih zneskov, če sredstva
za izvedbo razpisa ne bodo zagotovljeni v
predvideni višini.
2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
2.1. Dolgoročna posojila:
a) znesek posojila: najmanj 1,000.000 in
največ 10,000.000 SIT, vendar ne več kot
50% predračunske vrednosti investicije,
b) potrebni lastni viri: najmanj 30% vrednosti investicije,
c) obrestna mera posojila: SITIBOR (trimesečni) + 0,25% točk,
d) stroški posojila – banka: 0,5% od
zneska odobrenega posojila oziroma najmanj 20.000 SIT,
e) stroški obdelave vloge – PC: 6.000
SIT z vključenim DDV,
f) odplačilna doba posojila: od 1 do 5 let
z možnostjo 6 mesečnega odloga plačila
glavnice,
g) zavarovanje posojila: po bančnih pogojih ali z garancijo PC GSD do 50% zneska
posojila, preostanek posojila pa po bančnih
pogojih,
h) strošek garancije PC GSD: 1% od
vrednosti garancije.
2.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo PC GSD, ki ne sme presegati 50% vrednosti posojila PC GSD.
Garancija PC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost
naložbe.
3. Splošni pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah štejejo za
majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če imajo ta
prosta sredstva.
4. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
imajo prosilci, ki investirajo v:
– perspektivne in donosne programe,
– razširitev poslovanja,
– povečanje števila delovnih mest,
v SIT

Občina

MO Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Trebnje
Žužemberk
Dol. Toplice
Mirna Peč
Metlika
Črnomelj
Semič
Kočevje
Loški Potok
Kostel
Skupaj

Znesek dolgoročnih posojil

Posojila in garancije se dodelijo iz sredstev
za posamezno občino, v kateri ima prosilec
(enota malega gospodarstva) svoj sedež.

209,200.000
39,500.000
39,500.000
68,500.000
54,100.000
22,300.000
46,100.000
37,500.000
17,500.000
15,900.000
48,000.000
8,300.000
10,100.000
616,500.000

Znesek garancij

83,700.000
15,800.000
15,800.000
27,400.000
21,700.000
8,900.000
18,500.000
15,000.000
7,000.000
6,400.000
19,200.000
3,300.000
4,100.000
246,800.000

– izvozne programe,
– novo tehnologijo, kvalitetne in inovativne programe,

– ekološke projekte,
– dejavnost, ki je povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– dejavnost na razvojno ogroženih območjih,
– razvoj turizma in dopolnilne programe
na podeželju,
– gospodarskih conah, pri opremljanju
katerih je sodelovala občina,
– deficitarne dejavnosti in programe,
– dejavnost, ki je tudi v interesu lokalne
skupnosti.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije PC GSD imajo prosilci z boljšo boniteto.
5. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo odda prosilec na predpisanem
obrazcu, ki ga prejme:
– za območje dolenjskih in belokranjskih
občin na Podjetniškem centru Novo mesto
d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto,
kontaktni osebi, kontaktni osebi Mojca Bukovac in Miljana Surudžič, tel. 07/33-74-581,
07/33-72-980,
– za območje kočevsko-ribniških občin
na RC Pokolpje, Trg zbora odposlancev 72,
1330 Kočevje, kontaktni osebi Katja Lautar
in Katja Muhič, tel. 01/89-50-610.
Vloga mora biti posredovana na izvirnem
obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor
za odobritev posojil in garancij in banka praviloma enkrat mesečno. PC GSD bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov
v 15 dneh po sprejemu njihove odločitve.
6. Rok za oddajo vlog
Rok za predložitev vlog je odprt do porabe sredstev oziroma objave obvestila o
zaprtju razpisa. Odbor bo prvič obravnaval
vloge, ki bodo oddane do 20. 5. 2004 in nato
vsak mesec (razen v mesecu avgustu) vloge, ki bodo oddane do 20. v mesecu.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
Št. 403-65/2004
Ob-10955/04
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 170. do 187. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03) in sklepa župana št. 403-65/04
z dne 20. 4. 2004 Občina Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
športnih društev oziroma klubov, ki sodelujejo v ekipnih državnih tekmovanjih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili zakona o društvih,
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih (1. ali 2. liga),
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
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– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk.
3. Vrednost razpisanih programov za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za
leto 2004 je 16,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave
ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako “Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, ekipna tekmovanja”. Na hrbtni strani
kuverte mora obvezno biti 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).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naslov
naročnika prispele najkasneje do 21. maja
2004. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku
30 – dni po preteku roka za oddajo prijav. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 35205-11/2003
Ob-10956/04
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98),
11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in 18. člena
Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “oskrba s pitno vodo”
(Uradni list RS, št. 96/99 in 21/03) objavlja
Občina Kamnik
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »oskrba s
pitno vodo«
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
v skladu z 4. členom Odloka o pogojih,
postopkih in merilih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št.
96/99 in 21/03) in Odlokom o oskrbi s pitno

Št.

vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št.
96/99 in 21/03).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
»oskrba s pitno vodo« na območju občine
Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le
enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za
dobo 20 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
samo v času uradnih ur na sedežu Občine
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 35/I,
ob predložitvi potrdila o vplačilu 20.000 SIT
na TTR št. 01243-0100002257, sklic na št.
7130-00-200, s pripisom »koncesija – oskrba s pitno vodo«.
6. Pogoji razpisa:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije;
– da je ustrezno tehnično opremljen za
samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa, določena z razpisno dokumentacijo;
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99 in spremembe);
– elaborat o opravljanju dejavnosti z
vidika kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno operativnega vidika
in razvojnega vidika;
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, ki mora veljati vsaj
en dan več, kot je določeno za veljavnost
ponudbe.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, najkasneje do 24. 5. 2004 do
10. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova naročnika in z oznako: »javni razpis – koncesija za oskrbo s pitno vodo – ne
odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
točen naslov pošiljatelja.
9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 2004
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik (pritličje, soba št. 17).
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. Merila za izbiro najugodnješega ponudnika:
– cene storitev – 80 točk,
– rok izvedbe programa – 10 točk,
– reference ponudnika – 10 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni
od roka za oddajo ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
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ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
13. V primeru, da se v določenem roku
ne prijavi noben ponudnik, lahko Občina
Kamnik sklene neposredno pogodbo brez
javnega razpisa.
14. Tekst javnega razpisa je bil posredovan v objavo na Uradni list RS, dne 22.
aprila 2004.
Občina Kamnik
Št. 35205-10/03
Ob-10957/04
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98),
11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in 18. člena
Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “odvajanje odpadnih in
padavinskih voda” (Uradni list RS, št. 12/00)
objavlja Občina Kamnik
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »odvajanje
odpadnih in padavinskih voda«
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih
in padavinskih voda« v skladu z 4. členom
Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »odvajanje
odpadnih in padavinskih voda« (Uradni list
RS, št. 12/00) in Odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 12/00).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
»odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
na območju celotne občine Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za
dobo 20 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
samo v času uradnih ur na sedežu Občine
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 20,
ob predložitvi potrdila o vplačilu 20.000 SIT
na TTR št.: 01243-0100002257, sklic na št.:
7130-00-200, upravni organ Občine Kamnik,
s pripisom »koncesija – odvajanje odpadnih
in padavinskih voda«.
6. Pogoji razpisa:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije;
– da je ustrezno tehnično opremljen za
samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje druge s predpisi določene
pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
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poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99 in spremembe),
– elaborat o opravljanju dejavnosti z
vidika kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno operativnega vidika
in razvojnega vidika,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, ki mora veljati vsaj
en dan več, kot je določeno za veljavnost
ponudbe.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v
vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, najkasneje do 24. 5. 2004 do 1000
ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: »javni razpis
– koncesija: Odvajanje odpadnih in padavinskih voda – ne odpiraj«, na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen naslov pošiljatelja.
9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 2004
ob 11. uri v sejni sobi občine Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik (pritličje, soba št. 17).
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene storitev – 80 točk,
– rok izvedbe programa – 10 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni
od roka za oddajo ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
13. V primeru, da se v določenem roku
ne prijavi noben ponudnik lahko Občina
Kamnik sklene neposredno pogodbo brez
javnega razpisa.
14. Tekst javnega razpisa je bil posredovan v objavo na Uradni list RS, dne
22. aprila 2004.
Občina Kamnik
Št. 436-3/2004
Ob-11270/04
Občina Ajdovščina, Občina Vipava in
Območna obrtna zbornica Ajdovščina na
podlagi Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin
Ajdovščina in Vipava (Ur. l. RS, št. 57/03 in
sprem. 40/04) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
8/04), Odloka o proračunu Občine Vipava
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 3/04, 6/04 in
9/04) in sklepa upravnega odbora Območne obrtne zbornice Ajdovščina z dne 6. 4.
2004 objavlja
javni razpis
za dodelitev posojil s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje in
razvoj malega gospodarstva v občinah
Ajdovščina in Vipava
1. Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtne
zbornice Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva
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v občini Ajdovščina in Vipava, ki se bodo
dodelila v primeru, ko pomoč predstavlja
spodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
2. Pogoji za dodelitev sredstev
2.1. Posojila se bodo odobrila 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.
2.2. Upravičenci do posojila so:
– majhna podjetja (samostojni podjetniki,
družbe z omejeno odgovornostjo),
– občani, ki so pri organu vložili vlogo
za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– male gospodarske družbe, ki so na
pristojnem sodišču vložile zahtevo za vpis
v sodni register.
3. Merila za dodelitev sredstev
Posojila se bodo prednostno dodeljevala
prosilcem, ki bodo poleg pogojev poslovne
banke izpolnjevali naslednje kriterije:
Zap.
št.

1.

Ocenjevalni kriteriji

Najvišje
možno št.
točk

vlaganja v začetne in20
vesticije
2. vlaganja v posodobitev
20
obstoječe dejavnosti
3. vlaganja v nakup
20
oziroma izgradnjo poslovnih prostorov za
izvajanje dejavnosti
4. zagotavljanje novih delo10
vnih mest
5. višina lastnega vložka
10
prosilca
6. vlaganja v dejavnosti, ki
10
so energetsko varčne in
ne onesnažujejo okolja
7. vlaganja v investicije z
10
visoko stopnjo
donosnosti
V primeru enakovrednih vlog za pridobitev posojila, se bo pri dodelitvi upošteval
naslednji prioritetni vrstni red:
Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja Občina Ajdovščina, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem
prioritetnem vrstnem redu:
a) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina za investicijo na območju Občine
Ajdovščina,
b) s sedežem družbe v občini Vipava za
investicijo na območju Občine Ajdovščina,
c) ne glede na sedež družbe za investicijo na območju Občine Ajdovščina,
d) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina
za investicijo na območju Občine Vipava.
Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja
Občina Vipava, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem
prioritetnem vrstnem redu:
a) s sedežem družbe v Občini Vipava za
investicijo na območju Občine Vipava,
b) s sedežem družbe v občini Ajdovščina
za investicijo na območju Občine Vipava,
c) ne glede na sedež družbe za investicijo na območju Občine Vipava,
d) s sedežem družbe v Občini Vipava za
investicijo na območju Občine Ajdovščina.

4. Višina sredstev za dodelitev posojil
s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Ajdovščina in Vipava v letu 2004 je
469,195.000 SIT.
Sredstva za refundacijo obrestne mere:
Občina Ajdovščina – 7 mio SIT, Občina
Vipava – 2,5 mio SIT in Območna obrtna
zbornica Ajdovščina 400.000 SIT.
Odplačilna doba posojila: 5 let.
Subvencionirana obrestna mera: TOM
+ 1% letno.
Moratorij za odplačevanje posojila: do
1. 1. 2005.
Rok vračila in način vračila: po pogojih
poslovne banke.
Okvirna višina posojila za posameznega
prosilca je največ 10 mio SIT. Če razpoložljiva sredstva presegajo povpraševanje,
se lahko razdelijo ne glede na zgoraj navedeno višino.
Višina posojila ne sme presegati 50%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10% skupne
posojilne mase oziroma največ 10 mio SIT,
razen v primeru, da strokovna komisija ugotovi upravičenosti in gospodarnost investicije. V tem primeru, lahko strokovna komisija
odobri posojilo tudi nad zgoraj navedenimi
limiti, vendar višina državne pomoči (subvencija obresti) ne sme presegati 55% vrednosti upravičenih stroškov investicije.
Posojilna pogodba se bo sklepala med
posojilojemalcem in banko. Namensko porabo pridobljenega posojila bo preverjala
strokovna komisija in banka.
Upravičeni stroški investicije so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanja dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov, namenjenih
za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.
Zgornja višina intenzivnosti pomoči ne
sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
Prejemnik posojila poda izjavo, da za
investicijo, s katero kandidira na razpisu,
ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je,
kolikšen delež je za isti namen že dobil iz
drugih virov.
5. Rok koriščenja posojila je od objave
razpisa do pokoriščenja celotne kreditne
mase oziroma najkasneje do 20. 12. 2004.
6. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi
posojila obveščeni najkasneje v roku 30 dni
od dneva oddaje popolne vloge. V primeru,
da prosilec odobrenega posojila ne prične
koristiti v roku treh mesecev od datuma
prejema sklepa, izgubi pravico do koriščenja sredstev in do ponovne prijave na razpis
v koledarskem letu.
7. Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu – vloga, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, tajništvu Občine Vipava, Glavni
trg 15, Vipava ter na Območni obrtni zbornici
Ajdovščina, Prešernova 2a, Ajdovščina ali ga
snamejo iz spletne strani www.ajdovscina.si.
8. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj, prijava na razpis – Podjetništvo« in z naslovom
pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu
ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti
ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Območna obrtna zbornica, Prešernova
2a, Ajdovščina, od 30. 4. 2004 dalje do najkasneje 30. 11. 2004 do 12. ure.
Občina Ajdovščina
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Javne dražbe
Ob-10958/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) ter na podlagi Odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leti 2003 in 2004, Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
javno dražbo nepremičnin
1. Predmet prodaje
Stanovanjska stavba in pripadajoče
zemljišče na Kidričevi cesti 10, Bled, s parc.
št. 463/99 – stanovanjska stavba v izmeri
88 m2, s pripadajočim zemljiščem parc. št.
463/50 – park v izmeri 1022 m2, 463/99
– travnik v izmeri 65 m2, 463/99 – dvorišče v izmeri 356 m2, 463/161 – sadovnjak v
izmeri 74 m2 in parc. 463/161 – park v izmeri 108 m2, vse vpisane v ZKV 574, k.o.
Rečica.
Izklicna cena je 178,567.563,60 SIT.
Ogled je možen vsak delovni dan od dneva
objave dalje med 10. in 12. uro po predhodni
najavi na tel. 04/576-70-50, Remec Rekar
Špeli ali 01/478-44-60, Urški Ilič Vidergar.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič Vidergar,
tel. 01/478-44-60 ali GSM 051/335-634 ali
mag. Stanislavu Zarniku, tel. 01/478-41-19
ali GSM 041/788-795 vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina skupaj s pripadajočim
zemljiščem se odproda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
1,000.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, Agencije RS
za okolje št. 0100-6300109972, sklic na
18 2523-7200005-00002004. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije RS za okolje, št. 0100-6300109972,
sklic na 18 2523-7200005-00002004. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
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– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; tuj državljan oziroma tuja pravna oseba
mora priložiti potrdilo, ki ga institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane oziroma pravne osebe. Kolikor
takega potrdila ne morejo pridobiti, pa
morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri
notarju, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora priložiti
istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v
njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor pa takega potrdila ne morejo dobiti, pa morajo predložiti
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavijo, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega
dokumenta (fizične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično
ali pravno osebo,
– osebno izkaznico (fizične osebe),
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: dne
19. 5. 2004 ob 10. uri.
Javna dražba se bo odvijala v sejni sobi
v IV. nadstropju, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1 b, Ljubljana.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-11049/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, na podlagi 14. in 34. člena Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01) in sklepa Vlade RS, št.
465-366/2003, objavlja
javno dražbo
1. Predmet prodaje:
– večnamensko dvorano št. K2 v izmeri
244,85 m2,
– večnamensko dvorano št. K3 v izmeri
199,26 m2,
– poslovni prostor št. K4 v izmeri
171,22 m2,
– vse v kleti objekta Ljubljanska ul. 42 v
Mariboru, na parc. št. 1609/20 k.o. Tabor.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
Izklicna cena: za nepremičnine, navedene v 1. točki je 89.100.000 SIT, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. Kupec je dolžan
plačati na izklicano ceno davek na promet
nepremičnin oziroma DDV.
3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe
na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od dneva javne
dražbe.
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Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin oz DDV.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 26. maja 2004 z začetkom
ob 12. uri v odvetniški pisarni Peče, Svetozarevska 10 v Mariboru.
5. Drugi pogoji:
5.1. na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v RS in fizične
osebe, ki so državljani RS, kar dokazujejo
pred dražbo z izpisom iz sodnega registra
oziroma potrdilom o državljanstvu,
5.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
5.3. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za
katero dražijo. Varščina se plača na račun
EZR št. 01100-6300109972 s sklicem 18
33111-8601420500-2004. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, oslaim se
vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh po dražbi ali ne
plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži,
5.4. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin oziroma DDV plača kupec,
5.5. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno.
6. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogled nepremičnine se
lahko dogovorite po tel. 02/251-90-90, Nevenka Peče Richter.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 46505-3/2004
Ob-11077/04
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 14. seje Občinskega
sveta občine Radovljica z dne 22. 4. 2004
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, del parc. št. 279/1, cesta v izmeri
ca. 205 m2, vlož. št. 503 k.o. Radovljica in
del parc. št. 277/1, zelenica v izmeri ca.
25 m2, vlož. št. 738 k.o. Radovljica, skupno 230 m2. Območje je po ZN Cankarjevo
naselje v Radovljici namenjeno izgradnji
novih garaž.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
za 230 m2 znaša 2,466.060 SIT (za 1 m2
znaša 10.722 SIT).
Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00 72210000-1230.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
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Javna dražba bo 4. 5. 2004 ob 13.30 v
mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 00 72210000-1230.
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali
osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva (davek, stroške overitve,
takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 4. 5. 2004 do 19. 5. 2004
od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Radovljica

Razpisi delovnih
mest
Št. 102-03/04-1447
Ob-10320/04
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
110/02) župan Občine Ljutomer objavlja
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javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
občinski inšpektor v Občinski upravi
občine Ljutomer.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih občinski
inšpektor I, občinski inšpektor II in občinski
inšpektor III.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, ekonomske, pravne ali druge
tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije,
– aktivno znanje vsej enega svetovnega
jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto
kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega leta
od dneva imenovanja za inšpektorja.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in poskusnim delom 5 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, z označbo: »Za
javni natečaj – občinski inšpektor«. Rok za
prijavo je 8 dni od dneva objave javnega
natečaja.
Izbran kandidat bo prejel upravno odločbo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 30 dni po končanem
izbirnem postopku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-90-45 pri Ani Žnidarič.
Občina Ljutomer
Št. 102-03/04-1447
Ob-10321/04
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
110/02) župan Občine Ljutomer objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za gospodarske javne
službe in komunalno infrastrukturo v Občinski upravi občine Ljutomer.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, arhitekturne ali druge tehnične
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije,
– aktivno znanje vsej enega svetovnega
jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave kolikor ga kandidat ima, sicer bo moral kandidat izpit opraviti v enem
letu od imenovanja v naziv,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in poskusnim delom 6 mesecev. Javni uslužbenec bo delo opravljal na
sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, z označbo: »Za javni natečaj
– višji svetovalec za GJS«. Rok za prijavo je
8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Izbran kandidat bo prejel upravno odločbo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 30 dni po končanem
izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-90-45 pri Ani Žnidarič.
Občina Ljutomer
Ob-10959/04
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, razpisuje delovno mesto
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ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Uradni l.RS,št.
115/03-uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2004 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazilom o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Sveta zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi,
Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, s
pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole
Radlje ob Dravi
Su 20/2004-5 (01)
Ob-10960/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 9, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta
svetovalec v pravosodju (svetovalec
v službi za alternativno reševanje sporov
in odnose z javnostmi) – 1 prosto delovno
mesto za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih svetovalec v pravosodju
I, svetovalec v pravosodju II in svetovalec v
pravosodju III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne ali
družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 8 mesecev
delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili 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 državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).

Št.

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. 01/200-59-00.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 1722-02-111-33/2004
Ob-10963/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, tel. 01/47-25-111,
objavlja prosto delovno mesto:
1. koordinator III – vodja registra v
Službi za administracijo, dokumentacijo in
grafiko, Oddelku za administracijo:
Delovno mesto koordinator III – vodja registra je strokovno tehnično delovno
mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»strogo tajno«.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– izpit iz poslovanja z dokumentarnim
gradivom,
– višja raven znanja angleškega jezika.
Delovne naloge:
– koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših
nalog,
– dajanje pojasnil,
– izdelovanje zahtevnejših poročil.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-33/2004.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku deset 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
kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Delo na prostem delovnem mestu 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
Št. 122-01/04
Ob-10964/04
Na podlagi 55., 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
in 110/02), Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostih delovnih mest
dveh pripravnikov svetovalcev:
v Oddelku za okolje in prostor
1. Pripravnika svetovalca
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani geograf in sociolog kulture,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
v Oddelku za družbene dejavnosti
2. Pripravnika svetovalca
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Pogoji:
– univerzitetni diplomirani novinar,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Kandidata morata za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena ZJU.
Delovno razmerje bomo sklenili za
določen delovni čas za čas opravljanja
10 mesečnega pripravništva. Po končanem
pripravništvu bo pripravnikoma omogočeno
opravljati državni izpit iz javne uprave.
Organ in kraj opravljanja pripravništva:
Občinska uprava Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka.
Osnova za plačo bo določena v višini
70% od plače za naziv svetovalec III.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice,
– izjavo o nekaznovanosti po drugi in
tretji alinee drugega odstavka 88. člena
ZJU.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Občina
Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
s pripisom za javni natečaj pripravnika z dne
15. 4. 2004.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po zaključku roka
za prijavo.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Marija Božič, višja
svetovalka II za splošne zadeve.
Občina Škofja Loka
Št. 10102-2/2004-1
Ob-10982/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Postojna objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na
Občini Postojna, v Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično
načrtovanje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer FAGG,
BTF – krajinski arhitekt;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– 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;
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– 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: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-10983/04
Svet osnovne šole Dutovlje, Dutovlje
135, 6221 Dutovlje razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 30. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom
oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne
šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z
oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Dutovlje
Št. 101-02-1/2004-0304
Ob-10984/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
kabinetu župana, za področje javnosti
poslovanja.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
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– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (s
pripisom »Javni natečaj pripravnika – ne odpiraj«) in sicer v roku 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni po izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/49-81-331.
Občina Krško
Št. 101-02-1/2004-0304
Ob-10985/04
Na podlagi 56. člena v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
vodja oddelka za javne finance in
proračun.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu podsekretar.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
finančne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz poslovanja z
dokumentarnim gradivom;
– osnove obvladovanja rač.orodij, ki
jih uporablja uprava (Word, Excel, Lotus
Notes);
– pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika;
– vozniški izpit B kategorije;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz
poslovanja z dokumentarnim gradivom, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
(s pripisom »Javni natečaj vodja – ne odpiraj«), in sicer v roku 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi dokumentacije
in ustnega razgovora.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po izbiri. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/49-81-331.
Občina Krško
Št. 122-7/2004
Ob-11036/04
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)
direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega pripravniškega mesta za
osebo, ki bo prvič začela opravljati delo in se
bo usposabljala za opravo državnega izpita
iz javne uprave:
pripravnik v Sektorju za vzpostavitev
zunanje meje EU.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo diplomirani upravni organizatorji;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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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, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas trajanja
pripravniške dobe (10 mesecev).
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Servisa skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki.
Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: “za javni natečaj za prosto pripravniško mesto, številka 122/7-2004” na
naslov: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, p.p. 644, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas trajanja pripravniške
dobe (10 mesecev).
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Terezija Pesrl,
zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 01/478-18-80.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 122-8/2004
Ob-11037/04
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) direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
podsekretar, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Naloge:
– oblikovanje novih sistemskih rešitev na
področju gospodarjenja z nepremičninami,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov ter mejnih
prehodov,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in pisarniške opreme za
kompleksne projekte,
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– priprava predloga načrta nabav,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba (VII), smer:
tehnična, ekonomska ali pravna, arhitekturna, gradbena,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit (državni izpit iz javne
uprave),
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– višja raven znanja tujega jezika,
– znanje računalniških programov s področja dela.
Zaželjeno je poznavanje načrtovanja in
rabe proračunskih sredstev.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil o izpolnjevanju funkcionalnih znanj;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo ali izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjava kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
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 podsekretar v nazivu podsekretar v prostorih Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo
z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
“za javni natečaj za prosto pripravniško mesto,
številka 122/8-2004” na naslov: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, p.p. 644,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
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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 Terezija Pesrl,
zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 01/478-18-80.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 16/9
Ob-11040/04
Gozdarski inštitut Slovenije Ljubljana,
Večna pot 2, razpisuje na podlagi 36. in 37.
člena statuta Gozdarskega inštituta Slovenije prosto delovno mesto
direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– doktorat znanosti iz področij temeljnih
dejavnosti inštituta, ter pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnih oziroma razvojnih projektov,
– da ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
– da ima sposobnosti za organiziranje in
vodenje raziskovalnega dela.
Izbrani kandidat bo na razpisano mesto
imenovan za 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in:
– vizijo dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije,
– življenjepis,
– bibliografijo,
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
Prijava za razpis.
Kandidati bodo pozvani na predstavitev
svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije.
Vse potrebne dokumente (Program dela
JRO, Poročilo o delu GIS 2003, ipd.) lahko
kandidati prejmejo v pisarni Gozdarskega
inštituta Slovenije.
Vse prijavljene kandidate bomo obvestili
o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana
Su 20/2004-6(01)
Ob-11043/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarejva ulica 9, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec
(strokovni sodelavec) – 4 prosta delovna
mesta (3 delovna mesta za nedoločen čas
in eno delovno mesto za določen čas, do
junija 2005).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
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.
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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. 01/2005-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2004-7(01)
Ob-11044/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 9, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
pravosodni sodelavec
(vodja vpisnika) – 1 prosto delovno mesto (eno delovno mesto za nedoločen čas).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec I
in pravosodni sodelavec II.
Pogoji:
– srednja (V) izobrazba družboslovne ali
administrativne smeri,
– opravljeni strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji:
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in dvomesečnim 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,
– 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
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kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu in izpitu iz sodnega reda
(če kandidat izpitov nima opravljenih, ju
mora opraviti najkasneje v enem letu po nastopu delovnega razmerja).
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-11059/04
Na podlagi 44.b in 44.c člena statuta
Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Svet zavoda razpisuje delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima končano VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe, v skladu z 69. in 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstu (Ur. l. RS, št. 36/04),
– željena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije.
Izbranega kandidata bo izbral in imenoval svet zavoda po predhodnem mnenju
strokovnega sveta zavoda za nedoločen čas
s polovičnim delovnim časom.
Pisne vloge z zahtevanimi določili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavoda, najpozneje v 8 dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti kuverti na naslov: Svet
doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, z
navedbo »Prijava na razpis«.
Svet doma upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija
Št. 152/04
Ob-11063/04
Svet zavoda Osnovne šole Roje (OŠ
s prilagojenim programom), Kettejeva 15,
1230 Domžale, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53., 92.,
94., in 99. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02,
79/03 in 115/03 – uradno prečiščeno besedilo), in sicer:
– ima visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom,
– ima opravljen strokovni izpit, skladno
z zakonom,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga bo pridobil/a najpozneje v enem letu po
začetku mandata,
– ima pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi
kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje po 143.,
145. in 149. členu ZOFVI ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
ZOFVI– A (Ur. l. RS, št. 64/01). Za uspešno
vodenje šole mora imeti kandidat/ka pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih
delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom
in programom razvoja ter dela zavoda za
mandat pošlje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Roje,
Kettejeva 15, 1230 Domžale, s pripisom za
razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Roje
Št. 112-12/04
Ob-11075/04
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
1. višjega svetovalca v Uradu za
okolje.
Naloge uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca se lahko opravljajo v treh
nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec
II, višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne naravoslovne ali druge ustrezne
tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje angleškega jezika.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka pa v roku šestih mesecev po sklenitvi
delovnega razmerja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
fotokopijo diplome, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, dokazilo o
nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v
kazenskem postopku.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala kandidate
na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil in
razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
(Kadrovska služba MOPE).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
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informacije pridobite na tel. 01/478-72-47
(S. Brumat).
Agencija RS za okolje
Ob-11079/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) Občina
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob
Savi, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
pripravnik/pripravnica za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave in za usposabljanje pretežno na
področju kmetijstva, pa tudi na področju
regionalnega razvoja in pridobivanja
sredstev iz EU.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba biotehnična
– kmetijstvo, zootehnika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da ni bila obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Zagorje ob Savi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za prijavo
na natečaj. O izbiri na objavljeno delovno
mesto bo izbranemu kandidatu/ki izdana
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z
izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se obrnite na Natašo Omahne na
tel. 03/56-55-715.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 330/04
Ob-11085/04
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednji prosti delovni mesti
1. vodja sektorja (Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva)

Št.

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
podsekretar. Delo na delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih podsekretar in
sekretar.
2. direktor urada (Urad za droge)
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri;
– najmanj 11 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
sekretar.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(če ga kandidat ima).
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.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati
še splošne pogoje, določene z Zakonom o
javnih uslužbencih.
Izbrana javna uslužbenca bosta sklenila
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljali
na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana oziroma na
elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel.
478-60-29. Kandidate bomo o izboru obvestili
v 8 dneh po odločitvi.
MInistrstvo za zdravje
Št. 111-02-16/2004/1
Ob-11100/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za davčni in
carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, se zahteva najmanj 8
mesecev delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz
javne uprave oziroma ustrezni priznani
strokovni izpit.
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:
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– 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 mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu.
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 nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem Ministrstva za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana v nazivu
svetovalec II. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec
II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za finance, Služba za kadre in
organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za
javni natečaj št. 111-02-16/2004”.
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
Št. 1714-04-498720/12
Ob-11108/04
Ministrstvo za notranje zadeve Policija,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji policist
za delo v Službi za informatiko in telekomunikacije, odseku za medomrežne
povezave, s sedežem v Ljubljani, ki se bo
opravljalo v nazivu višji policist II.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja izobrazba tehnične smeri;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj;
– izpit iz javne uprave, ki ga mora uradnik opraviti najkasneje v enem letu po imenovanju v naziv;
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil,
ki ga mora uradnik opraviti najkasneje v
enem letu po imenovanju v naziv;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati z višjo
izobrazbo elektrotehnične smeri, z izkušnjami na področju medomrežnih povezav
in z znanjem na področju prostranih omrežij
(prenosnih sistemov in usmerjevalnikov).
Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati
še posebne pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. člena Zakona
o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98, 93/01,
79/03).
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas in poln delovni čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
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delovnih izkušnjah, delovni dobi, državljanstvu, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev (pridobiti na Ministrstvu
za pravosodje), potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
najkasneje do 10. 5. 2004 na naslov: Policija,
GPU, Kadrovska služba, 1501 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po poteku razpisnega roka. Dodatne
informacije je mogoče dobiti pri Vedrani Kosec, tel. 01/251-78-28.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 10102-00001/2004
Ob-11112/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – ZJU (Ur. l. RS, št. 56/02 in
110/02) župan Občine Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, objavlja prosti delovni mesti:
1. svetovalec na področju premoženjsko pravnih zadev
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Za navedeno delovno
mesto je določeno, da se naloge opravljajo
v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Izbrani kandidat bo opravljal naloge v
nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje
oziroma posebne pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem, se delovne izkušnje
skrajšajo za tretjino,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še pogoje po 88. členu ZJU:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev,
– da niso v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge bo izbrani kandidat
opravljal v Občinski upravi občine Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
K pisni vlogi morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila
o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ga izdaja pristojno sodišče,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje,
2. svetovalec na področju pravnih zadev in urejanja prostora
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Za navedeno delovno
mesto je določeno, da se naloge opravljajo
v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Izbrani kandidat bo opravljal naloge v
nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje
oziroma posebne pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovna
izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Če ima kandidat/ka univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem se delovne izkušnje zmanjšajo za tretjino,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še pogoje po 88. členu ZJU:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev,
– da niso v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge bo izbrani kandidat
opravljal v Občinski upravi občine Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
K pisni vlogi morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila
o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ga izdaja pristojno sodišče,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje,
Dodatna merila za izbor kandidata pod 1.
in 2. točko: prednost za zasedbo delovnega
mesta bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju za katerega kandidirajo.

Rok in naslov za vlaganje prijav:
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti kuverti
z označbo »za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta, na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2004
Miklavž na Dravskem polju v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
Če bo vloga kandidata/ke nepopolna, ne
bo uvrščena v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 15 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo vročena odločba o izbiri, ostalim kandidatom pa
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem bo dajala Francka Pegan, na tel.
02/629-68-20.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-11127/04
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
ravnatelja Splošne in strokovne gimnazije.
Za ravnatelja šole je lahko imenovan
kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01, 108/02, 34/03 in 79/03).
Izbrani kandidat za ravnatelja Splošne in
strokovne gimnazije bo imenovan s 13. 7.
2004. Mandat ravnatelja je 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave na naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »za
razpis«.
O rezultatih izbire bomo prijavljene
kandidate obvestili v roku, določenem z
zakonom.
Šolski center Velenje

Druge objave
Ob-11039/04
Popravek
V javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 35 z dne 9. 4. 2004, Ob-9049/04, se pri
2., 3. in 4. točki črta alinea b, tako da se te
točke pravilno glase:
2. Predmet prodaje:
– trisobno stanovanje s kabinetom
št. 10 v III. nadstropju,Gorenjska c. 33c, v
Radovljici, v izmeri 80,71 m2 (stanovanje je
zasedeno).
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
17,239.917 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic:
1230-72210000-1.
Občina Radovljica
Št. 008-02/2004
Ob-10954/04
Občina Šmartno pri Litiji objavlja na
podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97)
pogoje
za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve poslancev
Republike Slovenije v Evropski
parlament
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I. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati
pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom
glasovanja.
II. Volilno kampanjo lahko organizirajo
politične stranke, predlagatelji kandidatov
oziroma list kandidatov, sami kandidati in
drugi organizatorji volilne kampanje.
III. Lepljenje in nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno
na zgolj za to namenjenih prostorih, samo s
soglasjem lastnika.
Prelepljanje in uničevanje plakatov
drugih organizatorjev volilne kampanje je
prepovedano. V času volilnega molka je
prepovedano lepiti oziroma nameščati nove
plakate.
IV. Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volilcev, se določi naslednje
brezplačno plakatno mesto:
– reklamni pano velikosti 4 x 3 m nameščen na parceli št. 1029/1, k.o. Šmartno (na
trgu pred stavbo Staretov trg 25 v Šmartnem
pri Litiji).
V. Organizatorji volilne kampanje so
dolžni občini Šmartno pri Litiji najkasneje
do četrtka 6. 5. 2004 do 12. ure, na naslov
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji pisno
sporočiti namero za sodelovanje v volilni
kampanji za volitve poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament.
Skladno z načelom enakopravnosti
organizatorjev volilne kampanje bo prostor
na brezplačnem oglasnem panoju dodeljen
na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni
sobi Občine Šmartno pri Litiji na naslovu Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, dne 10. maja
2004 ob 13. uri.
VI. Organizator volilne kampanje sme
plakatirati samo na zanj določenem mestu.
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne
bo nameščen v skladu s temi pogoji.
Organizatorji volilne kampanje morajo
najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate in ves ostali
propagandni material s plakatnih mest. V
nasprotnem primeru jih bo odstranil upravljalec na njihove stroške.
VII. Ti pogoji pričnejo veljati naslednji
dan po tej objavi.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-10961/04
P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna, po pooblastilu KS Senožeče, objavljajo
javni natečaj
za zbiranje ponudb za nakup
nepremičnin
Stara žaga
Predmet prodaje je objekt stare žage z
dvoriščem v Senožečah, uporabne površine
objekta ca. 240 m2, na parc. št. 172 – hlev in
dvorišče v izmeri 1223 m2 vpisano zkv. št. 905
k.o. Senožeče. Starost objekta je ca. 100 let.
Izklicna cena predmeta prodaje znaša
5,500.000 SIT.
Navodila za oblikovanje ponudb:
1. Ponudba mora vsebovati natančno
ime, naslov, davčno številko, matično številko ponudnika, za pravne osebe – izpisek iz
sodnega registra, fizične osebe – potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije.
2. Ponujena cena ne sme biti nižja od
objavljene ocenjene vrednosti objekta in

Št.

mora biti opredeljena z določenim in ne z
določljivim zneskom.
3. Ponudniki morajo do roka za oddajo
ponudb plačati na transakcijski račun pri
Banki Koper d.d., rač: 27620-0909643, varščino za resnost ponudbe v višini 10% od
izklicne cene.
4. Pisno ponudbo je treba poslati v zaprti ovojnici s poštno povratnico na naslov:
P.P.R. nepremičnine d.o.o.,Tržaška cesta
22, 6230 Postojna, z oznako (prodaja Senožeče – Ne odpiraj).
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave.
6. Dodatne informacije in ogledi nepremičnine so dostopne na tel. 041/890-430
(Janez Mandeljc).
7. Prodajalec si zadržuje pravico ne izbrati nobeno od prispelih ponudb, da pa pri
tem ne nosi nobene odgovornosti do ponudnikov glede stroškov za sodelovanje v
postopku zbiranja ponudb.
P.P.R. d.o.o., Postojna
Ob-11069/04
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje so stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1034/5, katastrska kultura
pot, v izmeri 51 m2, vl. št. 3128 k.o. Portorož,
parc. št. 1034/6, katastrska kultura
travnik, v izmeri 137 m2, vl. št. 3128 k.o.
Portorož
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 2,452.403 SIT;
b) parc. št. 1414/3, katastrska kultura
sadovnjak, v izmeri 296 m2, vl. št. 2137 k.o.
Portorož
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 4,081.050 SIT;
c) parc. št. 163/17, katastrska kultura
travnik, v izmeri 74 m2, vl. št. 2145 k.o.
Portorž,
parc. št. 163/16, katastrska kultura njiva,
v izmeri 180 m2, vl. št. 2145 k.o. Portorož
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 2,188.739 SIT;
d) parc. št. 3103/3, katastrska kultura
gozd, v izmeri 239 m2, stavbišče v izmeri
10 m2, vl. št. 2087 k.o. Portorož,
parc. št. 3100/3, katastrska kultura stavbišče 25 m2, vl. št. 1338 k.o. Portorož
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 2,978.539 SIT;
e) parc. št. 41/3, katastrska kultura njiva
159 m2, vl. št. 2144 k.o. Portorož,
parc. št. 41/4, katastrska kultura njiva
149 m2, vl.št. 2144 k.o. Portorož
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 3,538.748 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen.
Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča za prodajo in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zemljišča, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, ki morajo k ponudbi predložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije
oziroma izpisek iz sodnega registra za pra-
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vne osebe. V kolikor v postopku fizična ali
pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je
obvezno priložiti pisno pooblastilo overjeno
pri notarju.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper
ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu
varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne vrednosti);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 21. 5. 2004,
do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Občine Piran.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku 30 dni od dneva podpisa pogodbe, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa zapade v korist
Občine Piran.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/617-50-33.
Občina Piran
Št. 46505-2/2004
Ob-11076/04
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 14. seje Občinskega
sveta občine Radovljica z dne 22. 4. 2004
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja

Stran

2748 /

Št.

44-47 / 30. 4. 2004

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v ulici Staneta
Žagarja v Radovljici:
A – parc. št. 189/42, sadovnjak (502 m2),
vlož. št. 580 k.o. Radovljica,
B – parc. št. 189/43, sadovnjak (292 m2),
vlož. št. 285 k.o. Radovljica,
C – parc. št. 189/44, travnik (325 m2),
vlož. št. 285 k.o. Radovljica,
D – parc. št. 189/47, njiva (210 m2), travnik (216 m2), vlož. št. 285 k.o. Radovljica,
E – parc. št. 189/16, travnik (183 m2),
vlož. št. 580 k.o. Radovljica,
F – parc. št. 189/61, travnik (363 m2),
vlož. št. 580 k.o. Radovljica,
G – parc. št. 189/62, travnik (378 m2),
vlož. št. 580 k.o. Radovljica,
I – parc. št. 189/38, travnik (509 m2),
vlož. št. 580 k.o. Radovljica,
parc. št. 189/9, dvorišče (47 m2), vlož. št.
285 k.o. Radovljica,
parc. št. 159/58, travnik (18 m2), vlož. št.
285 k.o. Radovljica,
K – parc. št. 189/52, travnik (548 m2),
vlož. št. 285 k.o. Radovljica,
parc. št. 189/54, dvorišče (53 m2), vlož.
št. 285 k.o. Radovljica.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
Pod A – za 502 m2 7.624.778 SIT (po
15.188,80 SIT/m2).
Pod B – za 292 m2 4.435.130 SIT (po
15.188,80 SIT/m2).
Pod C – za 325 m2 4.936.360 SIT (po
15.188,80 SIT/m2), (zaradi obremenjenosti
s komunalnimi vodi se obcestni pas v širini
1,5 m obračuna po ceni 10.722 SIT/m2, za
kar bo izvedena cenitev (cena velja za 2. območje po odloku o povprečni gradbeni ceni
stanovanj in o povprečnih stroških urejanja
zemljišč v Občini Radovljica – DNO, Uradne
objave, št. 37/04).
Pod E – za 183 m2 2,779.550 SIT (po
15.188,80 SIT/m2), (zaradi obremenjenosti
s komunalnimi vodi se obcestni pas v širini
1,5 m obračuna po ceni 10.722 SIT/m2, za
kar bo izvedena cenitev (cena velja za 2. območje po odloku o povprečni gradbeni ceni
stanovanj in o povprečnih stroških urejanja
zemljišč v Občini Radovljica – DNO, Uradne
objave, št. 37/04).
Pod F – za 363 m2 5,513.534 SIT (po
15.188,80 SIT/m2).
Pod G – za 378 m2 5,741.366 SIT (po
15.188,80 SIT/m2).
Pod I – za 574 m2 8,718.371 SIT (po
15.188,80 SIT/m2).
Pod K – za 601 m2 9,128.469 SIT (po
15.188,80 SIT/m2).
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 00pod A) 72210000-1230-1,
pod B) 72210000-1230-2,
pod C) 72210000-1230-3,
pod D) 72210000-1230-4,
pod E) 72210000-1230-5,
pod F) 72210000-1230-6,
pod G) 72210000-1230-7,
pod I) 72210000-1230-8,
pod K) 72210000-1230-9.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
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5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 20. 5. 2004 do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic: 00
pod A) 72210000-1230-1,
pod B) 72210000-1230-2,
pod C) 72210000-1230-3,
pod D) 72210000-1230-4,
pod E) 72210000-1230-5,
pod F) 72210000-1230-6,
pod G) 72210000-1230-7,
pod I) 72210000-1230-8,
pod K) 72210000-1230-9.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
2004 ob 12. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 4. 5. 2004 do 19. 5. 2004
od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem
dokumentacije.

15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
Št. 465-02-3/00-32
Ob-11078/04
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 301 z dne 31. 3. 2004, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 323/1 – travnik v izmeri 656 m2,
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št.
183 k.o. Ravne.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 5,497.476,80 SIT.
3. Pogoji razpisa in oblika pod katerimi
morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«;
– ponudniki morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene
cene na račun Občine Ravne na Koroškem;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo);
– prodajalec si pridržuje pravico, da
kadarkoli do podpisa pogodbe postopek
prodaje prekine ali razveljavi, ponudniki pa
zaradi tega niso upravičeni do kakršnekoli
odškodnine.
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5.
2004 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
5. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna
komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem,
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pri Bukovec Andreju, kateri je na voljo tudi
za dajanje podrobnejših informacij.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 277/04
Ob-11101/04
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91), upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od 1. oktobra 2002 do
30. septembra 2004) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi tudi
skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti
posameznikovega umetniškega prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma življenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,
– tehtno utemeljitev predloga, po možnosti s priloženo dokumentacijo (knjiga,
katalog, kaseta...)
Upravni odbor Prešernovega sklada
bo sprejemal predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada do
30. septembra 2004, na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10,
Ljubljana. Prijave, ki bodo prišle po tem
datumu, bodo obravnavane v postopku za
podelitev nagrad v letu 2006.
Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad
Ob-11128/04
Egoles, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta
56, 4220 Škofja Loka, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: zazidano stavbno
zemljišče v Škofji Loki – Trata
Parc. št.

1358/2
609/2
183/1
183/12
680
679/17 (del)
679/43
679/11
679/12
679/13 (del)
679/37
679/8
679/9
679/1
679/35

m2

163
758
1090
377
2084
99
4857
1498
679
1468
1440
20
312
209
931
2182
2374

travnik
dvorišče
parkirišče
parkirišče
poslovna stavba
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
poslovna stavba
poslovna stavba
zelenica
poslovna stavba
dvorišče
dvorišče

Št.

2. Nepremičnine se prodajajo v površini
20.541 m2 ali v celoti ali v delu.
3. Rok za zbiranje ponudb je 17. 5. 2004
do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
in ure.
4. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe, tujci morajo predložiti izjavo,
da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in
da bodo kljub predpisanem postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti spoštovali
roke tega razpisa glede sklenitve pogodbe
in plačilo kupnine in da sami prevzemajo
rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o
obstoji vzajemnosti v skladu s citiranim zakonom. V ponudbi mora biti navedena ponujena cena, predvidena površina, predvidena
namembnost ter dejavnost, za katero se bo
nepremičnina uporabljala.
5. Kupec prevzame nepremičnino v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
6. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v
petih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij:
– ponujena kupnina.
7. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
z nobenim od morebitnih ponudnikov.
8. Kupec mora celotno kupnino plačati v
8 dneh po sklenitvi pogodbe. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom
celotne kupnine.
9. Davek na promet nepremičnin, druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva ter morebitne stroške parcelacije
plača kupec.
10. Nepremičnino bomo prodali po sistemu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij
ne bomo upoštevali.
11. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnin ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo na Egoles, d.d. Škofja
Loka, po tel. 04/511-13-12 ali 041/639-743.
Pisne ponudbe pošljite na naslov: Egoles,
d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 56, 4220
Škofja Loka, z oznako »Ponudba za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj«.
Egoles, d.d. Škofja Loka
Št. 1
Ob-11180/04
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM,
Dupleška cesta 41, – v stečaju, Maribor, na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 20. 4. 2004,
opr. št. St 158/2003, objavlja
prodajo nepremičnega in premičnega
premoženja stečajnega dolžnika
z zbiranjem ponudb in prodajo
najugodnejšemu ponudniku,
in sicer:
1. Premično premoženje v Ribarnici
SOM, Dupleška 41, Maribor (hladilna vitrina
in komora, ledomat, kompresorji, klimatska
naprava, elektronska in navadna tehtnica,
osebni računalnik ABAK s tiskalnikom, zamrzovalna skrinja, prodajni pult, registrska
blagajna, pomivalno korito s strojčkom za
mletje odpadkov, garderobna omara in
police, hladilna omara, senčnik, svetlobni
napis, bojler in sesalec za prah) po najnižji
ceni 598.000 SIT.
2. Idealni del 1/3 celote sklopa stanovanjskih objektov s poslovnim prostorom na
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Dupleški cesti 41, Maribor, k.o. Brezje, vl. št.
29, parc. št. 475, po najnižji ceni 11,500.000
SIT. (Celoto predstavlja dvorišče v izmeri
509 m2, stanovanjska stavba 112 m2 in gospodarsko poslopje 35 m2;
pod naslednjimi pogoji:
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po tej objavi na Okrožno sodišče v Mariboru, s pripisom “stečaj
Ratajc Branko s.p., ponudba za odkup – ne
odpiraj”.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti notarsko overjeno izjavo, s katero pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane izklicne cene na TRR prodajalca št. 04515-0001034043 odprt pri Novi
KBM. Varščina se izbranemu ponudniku po
odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim
morebitnim ponudnikom pa brez obresti
vrne v treh delovnih dneh po izbiri najboljšega ponudnika.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 5 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 10
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne
plača v celoti kupnine v predvidenem roku,
se smatra, da je odstopil od nakupa in je
pogodba razveljavljena po samem zakonu,
varščina pa se mu ne vrne in zapade v korist stečajne mase. Vse stroške, davčne in
druge dajatve plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu “videno–kupljeno”.
Podrobnejše informacije o premoženju ter o ogledu premoženja dobite
vsak delovnik med 8. in 14. uro, po tel.
02/420-02-04.
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM,
v stečaju, Maribor
Ob-11204/04
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
prodajo
z javnim zbiranjem pisnih ponudb
Nepremičnega premoženja:
1. Dvoinpolsobnega stanovanja št. 9 v
prvem nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Goriška 8, v skupni izmeri
66,76 m2, po izklicni ceni: 8.731.000 SIT.
Ogled stanovanja je dne 7. 5. 2004 med
15.30 in 16. uro.
2. Dvosobnega stanovanja št. 54 v šestem nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Ferkova 15, v skupni izmeri
55,75 m2, po izklicni ceni: 7,300.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 6. 5. 2004 med
15.30 in 16. uro.
3. Dvosobnega stanovanja št. 9 v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta
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v Mariboru, Kmetijska 1/b, v skupni izmeri
52,56 m2, po izklicni ceni: 6,852.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 4. 5. 2004 med
15.30 do 16. uro.
4. Garsonjere št. 01 v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Gosposvetska 60, v skupni izmeri 21,62 m2, po izklicni
ceni: 2,380.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 4. 5. 2004 med
17.30 in 18. uro.
5. Enosobnega stanovanja št. 174, v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 13, v skupni izmeri
43,33 m2, po izklicni ceni: 7,213.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 10. 5. 2004 med
15.30 in 16. uro.
6. Enosobnega stanovanja št. 23, v
tretjem nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Ul. Šercerjeve brigade 5,
v skupni izmeri 39,49 m2, po izklicni ceni:
7,080.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 5. 5. 2004 med
15.30 in 16. uro.
7. Enosobnega stanovanja št. 05, v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Ribnici na Pohorju, Ribnica na Pohorju
103, v skupni izmeri 41,38 m2, po izklicni
ceni: 5,097.000 SIT.
Ogled stanovanja po predhodnem dogovoru na tel. 041/832-452.
Pogoji sodelovanja:
– Pisne ponudbe je trebe poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: GIM družba za promet z nepremičninami d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, 2000
Maribor s pripisom »Ponudba za nakup
stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ
d.o.o. – Ne odpiraj«.
– Pisna ponudba mora vsebovati naziv
ali ime ponudnika – kupca, njegov točen
naslov, ponujen znesek, naslov in št. stanovanja za katerega je plačana varščina,
potrdilo o plačani varščini ter način in rok
plačila kupnine.
– Ponudbo lahko predloži pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje
za pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah v Republiki Sloveniji, določenih
z zakonom.
– Ponudnik mora plačati varščino v
višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun GIM družba za promet z nepremičninami d.o.o. Maribor, pri Probanki št.:
25100-9700479144. Potrjen izvod naloga
se priloži k ponudbi.
– Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem ostalim neuspelim
ponudnikom pa brez obresti vrne v desetih
dneh po odpiranju ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo za nakup nepremičnine v osmih dneh
od dneva javnega odpiranja pisnih ponudb,
kupnino pa plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun Nepremičninskega sklada
PIZ d.o.o., št.:05100-8010457659, odprt pri
A Banki.
– Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku,
se smatra, da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
– Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov,
ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od
nakupa.
– Nepremičnina preide v last in posest
kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti
plačana.
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– Davek na promet z nepremičninami,
stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
– Prodajalec bo izbral tistega ponudnika,
ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enaki ceni
pa tistega, ki bo ponudil najkrajši rok plačila
celotne kupnine.
– Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno.
Odpiranje pisnih ponudb bo dne 19. 5.
2004 ob 9. uri na naslovu GIM družba za
promet z nepremičninami d.o.o., Slovenska
ulica 4, Maribor, v označenem prostoru.
Pooblaščenec oziroma zastopnik ponudnika se mora izkazati z ustreznim pooblastilom. O izbiri bodo ponudniki, ki na odpiranju
ponudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5
dneh po odpiranju.
Podrobnejše informacije so na voljo na
naslovu: GIM d.o.o., Maribor, Slovenska ulica
4 ali po tel. 02/23-50-350, vsak delovnik med
9. in 18. uro ter v soboto med 10. in 12. uro.
GIM d.o.o., Maribor
Št. 006-05-1/2004-1800
Ob-11215/04
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena
Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS,
št. 62/94 in 17/97), Mestna občina Novo
mesto objavlja
pogoje za pridobitev
pravice do uporabe plakatnih mest
za volitve poslancev iz RS v evropski
parlament
I. Brezplačna uporaba panojev
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena
zakona o volilni kampanji bosta vsakemu
organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer
eden na razširjenem pločniku ob cesti pred
stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in
ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem
in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske »Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu
organizatorju volilne kampanje na podlagi
pisne vloge, naslovljene na Mestno občino
Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti
in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje
do ponedeljka 10. 5. 2004 do 13. ure. Vrstni
red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo 10. 5. 2004 ob 14. uri v
sejni sobi, Novi trg 6, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na
dodeljena panoja lahko sam nameščal
plakate in skrbel za urejenost in zglednost
panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja
volilne kampanje izpisano ime organizatorja
volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime osebe, ki bo
odgovorna za urejenost panoja.
II. Uporaba drugih panojev
1. V Mestni občini Novo mesto ureja
področje plakatiranja in obveščanja Odlok
o plakatiranju in obveščanju (Uradni list
RS, št. 44/02 in 60/02) po katerem izvajajo
plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na javnih obvestilnih mestih:
– JP Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska
cesta 1, Novo mesto,
– Konvikt d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo mesto,

– Interflash d.o.o., Trebnje, Cesta Gubčeve brigade 28.
C. s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska
cesta 1, Novo mesto in
– Konvikt d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo mesto.
D. na panojih na drogovih javne razsvetljave
– Sporti d.o.o. Novo mesto, Košenice 83,
Novo mesto.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku
zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim,
še zlasti političnim strankam v času volilne
kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26.
člen Odloka o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s
trajnimi oglasnimi panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje
dodatnih obvestilnih mest.
4. Za uporabo panojev oziroma obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D gre
obveznost plačila komunalne takse Mestni
občini Novo mesto in neposredno plačilo
stroškov izvajalcev za uporabo panojev in
za nameščanje plakatov.
5. Pogoje za uporabo obvestilnih mest
izvajalcev pod B, C in D določajo izvajalci
sami, Mestni občini Novo mesto pa so dolžni
odvesti komunalno takso.
6. Za uporabo javnih obvestilnih mest (izvajalca pod A) izvajalec zaračunava stroške
za nameščanje plakatov, Mestna občina Novo
mesto pa naknadno, na podlagi podatkov izvajalca, odmeri komunalno takso z odločbo
po Odloku o komunalni taksi v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02).
7. Plakatiranje izven stalnih in urejenih
dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor
tudi druge oblike posredovanja obvestil uvršča odlok o plakatiranju (32. člen) med tako
imenovane mobilne oblike posredovanja
obvestil, ki ravno tako podležejo obveznosti plačila komunalne takse. Le-to odmeri
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne
zadeve Uprave Mestne občine Novo mesto,
na podlagi vloge oziroma podatkov, zahtevanih v odloku o plakatiranju, kar je skladno
z določili drugega odstavka 9. člena Zakona
o volilni kampanji.
Mestna občina Novo mesto

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-06-026-33/2001-4
Ob-10993/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Društva
prijateljev mladine Dolsko, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Dol pri Ljubljani, Dolsko
61, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu prijateljev mladine Dolsko, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Dol
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pri Ljubljani, Dolsko 61, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-27/2001-6
Ob-10994/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Društva »Informirajmo študente«
za izboljšanje informiranosti študentov, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Ob Sotočju 10, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu »Informirajmo študente« za izboljšanje informiranosti študentov, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Ob
Sotočju 10, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-36/2001-10 Ob-10995/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja Društva Informacijski center
za alergijske bolezni Slovenije, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Slomškova ulica 12, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu Informacijski center za alergijske
bolezni Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Slomškova ulica
12, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-11/2000-2
Ob-10996/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Občinske gasilske zveze Ljubljana Moste Polje, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Občinski gasilski zvezi Ljubljana Moste
Polje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani raz-
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logi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-40/2001-9
Ob-10997/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Društva glasba povezuje ljudstva,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Mirje 7, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društvu glasba povezuje ljudstva, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Mirje
7, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-41/2001-8
Ob-10998/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odl.
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Slovenskega društva za kataraktno in refraktivno
kirurgijo, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Zaloška cesta 2, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Slovenskemu društvu za kataraktno in
refraktivno kirurgijo, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Zaloška cesta
2, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-759/2000-3 Ob-10999/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Regionalni center
za privatizacijo – CEEPN, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Dunajska
cesta 104, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Regionalni center za
privatizacijo – CEEPN, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Dunajska
cesta 104, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-06-026-282000-7
Ob-11000/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Občinske gasilske zveze Ljubljana
Vič Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Viška cesta 41, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Občinski gasilski zvezi Ljubljana Vič Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Viška cesta 41, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-767/2000-8 Ob-11001/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Center mladinskega turizma Globus, Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Opekarska cesta 11, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Center mladinskega
turizma Globus, Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Opekarska
cesta 11, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-6/2000-2
Ob-11002/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Zveze kulturno prosvetnih organizacij občine Ljubljana Moste Polje, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Ob
Ljubljanici 42, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Zvezi kulturo prosvetnih organizacij občine Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Ob Ljubljanici 42, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 209-3/2003-02/4
Ob-11060/04
Upravna enota Dravograd izdaja na
podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
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o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnika št. 171-1/99-01/1 z dne 11. 1.
1999, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Stanislava Goloba, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Stanislavu Golobu, roj. 25. 4. 1960, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Otiški vrh
45, se postavi Marija Hostinger, delavka
Upravne enote Dravograd.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
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. 209-209/2002
Ob-11253/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
Upravne enote Koper št. 123-8/97 z dne
3. 1. 2003 v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Vergolin
Rebeke, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Trg Brolo št. 5,
sedaj neznanega prebivališča, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika:
1. Nadja Bezek, delavka Oddelka za
upravne notranje zadeve pri upravni enoti
Koper, se postavi za začasno zastopnico
Vergolin Rebeki, roj. 13. 9. 1968 v Kopru, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru,
na naslovu Trg Brolo št. 5, sedaj neznanega
prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
4. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.
Št. 209-17/2003
Ob-11254/04
Upravna enota Logatec izdaja na podalgi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Damirja Ćatića,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Damirju Ćatiću, rojenemu 30. 12. 1972, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Tržaška cesta 58, Logatec, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Darija Šemrov,
delavka Upravne enote Logatec.
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. 2/05-32-21102-743/2002-18 Ob-11255/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-01-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Romana Štrbenca, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki
Romanu Štrbencu, roj. 8. 4. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Puhova ulica 2, 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. 2/05-32-21102-241/2002-23 Ob-11256/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. 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 za Zupanek Barbaro, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Zupanek Barbari, roj. 10. 11. 1971, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Scopolijeva ulica 1, 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. 2/05-08-21102-143/2004-12 Ob-11258/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. 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 Korc Antona, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Korc
Antonu, roj. 9. 8. 1949, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Suhadolčanova
ulica 39, 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. 2/05-32-21102-777/2002-24 Ob-11259/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. 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 Shehi Ilaza, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Shehi Ilazu, roj. 2. 5. 1956, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Kavčičeva ulica
14, 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. 2/05-32-21102-675/2002-19 Ob-11261/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o

splošnem upravnem postopku (Ur. l. 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 Ređepi Belula, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ređepi Belulu, roj. 10. 3. 1954, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brodarjev
trg 15, 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. 2/05-29-21102-743/2003-7 Ob-11262/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. 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 Biberović Mata, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Biberović Mati, roj. 7. 5. 1952, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Zakrajškova 8, Ljubljana, 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. 2/05-32-21102-9/2002-32 Ob-11263/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. 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 Lavrič Janka, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Lavrič Janku, roj. 6. 1. 1964, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zdešarjeva
cesta 9, 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.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-11006/04
Stranka Glas žensk Slovenije, Leona Zalaznika 12, Maribor, objavlja
skrajšano letno poročilo
za leto 2003:
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v 000 SIT

A)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
B)
1.
2.
3.
C)
D)
1.
2.
E)
1.
2.

Prihodki
3.287
Članarine
32
Prispevki od zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb
200
Prispevki od zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb, ki presegajo
v zakonu
določeno višino
–
Prihodki od premoženja
–
Prihodki od daril
–
Prihodki od volil
–
Prihodki iz proračunov lokalnih
skupnosti
3.045
Prihodki od obresti
10
Stroški
829
Stroški materiala
53
Stroški storitev
776
Stroški volitev
–
Presežek prihodkov nad
odhodki (A-B)
2.458
Sredstva
2.606
Stalna sredstva
–
Gibljiva sredstva
2.606
Obveznosti do virov sredstev
2.606
Ugotovljen poslovni izid
2.483
Poslovne obveznosti
123
Stranka Glas žensk Slovenije

Ob-11201/04
Neodvisna lista za Maribor, Poštna ulica
3, 2000 Maribor, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

Znesek v SIT

I.
1.

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
1,438.371,35
3. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter zasebnikov
4. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu
določeno višino
5. Drugi prihodki-obresti
995.382,84
Celotni prihodki
2,433.754,19
II. Odhodki
846.439,88
1. Stroški volitev
Volitve predsednika RS
Volitve županov in svetnikov
2. Drugi stroški in izredni
odhodki
3. Presežek odhodkov
prenesen iz prejšnjih let
Celotni odhodki
846.439,88
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
1,587.314,31
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.

Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe

Znesek v SIT

Zap. Postavka
št.

3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Znesek v SIT

Kratkoročne finančne
naložbe
Denarna sredstva
na računih
698.370,38
Druga sredstva
393.424,00
Skupaj sredstva
1,871.114,27
Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovni vložek
Ugotovljeni poslovni
izid-presežek prihodkov
nad odhodki
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev
Neodvisna lista za Maribor

Ob-11249/04
Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21,
Ajdovščina, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

Znesek v SIT

I.
1.

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
3. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
4. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino
5. Drugi prihodki
Celotni prihodki
II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki

839.567

4.549
844.126

594.023
594.023
205.103

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.
3.
4.
5.

779.319,89

Št.

II.
1.
2.

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe
Kratkoročne finančne
naložbe
Denarna sredstva
na računih
293.887
Druga sredstva na računih
Skupaj sredstva
293.887
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
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št.

3.
4.
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Znesek v SIT

Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
Druge obveznosti do
virov sredstev
293.887
Skupaj viri sredstev
293.887
Nacionalna stranka dela

Ob-11250/04
Slovenska ljudska stranka Ljubljana, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

Znesek v SIT

I.
1

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
60,805.392
2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
79,365.995
3. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
12,675.399
4. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu
določeno višino
8,800.000
5. Drugi prihodki
11,354.758
Celotni prihodki
173,001.544
II. Odhodki
1. Stroški volitev
–
2. Drugi stroški in
izredni odhodki
110,769.862
Celotni odhodki
110,769.862
III. Davek od dobička
od pridobitne dejavnosti
89.969
IV. Presežek prihodkov
nad odhodki
62,141.713
V. Presežek odhodkov
nad prihodki
–
Slovenska ljudska stranka Ljubljana
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.
2003
Zap. Postavka
št.

I.
1

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
22,066.544
2
Dolgoročne finančne
naložbe
2,576.230
3
Kratkoročne finančne
naložbe
5,468.218
4
Denarna sredstva
na računih
69,960.783
5
Druga sredstva
15,836.595
Skupaj sredstva
115,908.370
II. Obveznosti do virov sredstev
1
Ustanovitveni vložek
–
2
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
–
3
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
14,224.725
4
Presežek odhodkov
nad prihodki
–
4a Presežek prihodkov
nad odhodki
62,141.713
5
Druge obveznosti do
virov sredstev
39,541.932
Skupaj viri sredstev
115,908.370
Slovenska ljudska stranka Ljubljana
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-11/2004 112
Ob-11003/04
Pravila organizacije sindikata Sodišča združenega dela v Mariboru, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi
odločbe številka 141-10-128/93-0800-11, z
dne 7. 6. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko
128, z dne 4. 6. 1993 in sprememba podatkov v evidenci statutov sindikatov številka 141-10-024/96-0800-10, z dne 19. 12.
1996, ko je bilo spremenjeno ime sindikata
v Sindikat DDO Slovenije, Sindikat delovnega sodišča Maribor in vpisano v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 24, z dne 13. 12. 1996, se z dne
30. 4. 2004 izbrišeta iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 028-1/2004-0505
Ob-11004/04
1. Pravila Sindikata A servis Murska
Sobota, Kroška ul. 58, Murska Sobota,
sprejeta dne 11. 3. 2004, se sprejmejo v
hrambo pri oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Murska Sobota.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. Št 123.
3. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
4. Stroškov postopka v zvezi z izdajo te
odločbe ni bilo.
Št. 141-12/2004 112
Ob-11005/04
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata v družbi Marles gradnja
in servis d.o.o. Maribor, z dne 16. 10.
2003, s sedežem sindikata v Limbušu, Limbuška cesta 2.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 12, z dne 16. 4. 2004.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sinles, Sindikat v družbi Marles gradnja in servis d.o.o., je 1742582.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-11203/04
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Leykam tiskarna d.o.o., Miklavška cesta 61, 2311 Hoče,
– Annawitt Alfred, Hart 30, Gratkorn 8101, Avstrija,
– Steinwidder Michael, Pfeifferhofweg
068A, Graz 8045 Avstrija,
– Ressel Hans-Joachim, Birkenweg 6,
Judendorf, Strassengel 8111, Avstrija,
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– Pukl Saša, Gregorčičeva 21b,
2000 Maribor,
– Vlaisavljević Dejan, Koroška cesta 53,
2000 Maribor.

Objave
gospodarskih družb
Ob-11042/04
Na podlagi 516. člena ZGD uprava Pohištva d.d. Ljubljana, Zelena pot 26, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/36921/00, objavlja:
obvestilo
Dne 14. 4. 2004 je bila sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena pod
opravilno št. SRG 2941/04 pogodba o pripojitvi podjetja Omni Consulting, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, kot prevzete družbi
k prevzemni družbi Pohištvo d.d., Ljubljana,
sklenjena dne 13. 4. 2004, v obliki notarskega
zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, pod
opr. številko SV 1266/2004, ki jo je pred tem
pregledal nadzorni svet družbe prevzemnice.
Delničarjem družbe Pohištvo d.d. Ljubljana, sporočamo, da so jim skladno z določbo
516. člena ZGD na sedežu družbe Pohištvo
d.d. Ljubljana, Zelena pot 26, na voljo za
pregled zakonsko določene listine v zvezi
z gornjo pripojitvijo, katerih prepis bomo naslednji delovni dan brezplačno izročili kateremukoli delničarju na njegovo zahtevo.
Uprava Pohištva d.d. Ljubljana
Ob-11264/04
V skladu s prvim odstavkom 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah, Irgolič
Valerija, poslovodja družbe GipiT podjetje
za gradbeno-izvedbeni-pravni inženiring
in trgovino d.o.o., kot prenosne družbe, s
sedežem v Vukovskem Dolu 34/a, 2221 Jarenina, v postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe, objavljata
obvestilo
1. Delitveni načrt je bil dne 14. 4. 2004
predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru.
2. Upnikom in zaposlenim prenosne
družbe bo poslovodja prenosne družbe na
temelju njihove zahteve brezplačno izročila
prepis delitvenega načrta.
GiPit d.o.o.
Poslovodja Irgolič Valerija
Ob-11300/04
Na temelju določb 313. člena ZGD in
sklepa skupščine delniške družbe z dne
29. 8. 2003, uprava delniške družbe TEOL
Kemična industrija, d.d., Ljubljana, Tovarniška 48, objavlja
sklepe in poziv delničarjem
Osnovni kapital družbe je po sklepu
skupščine delniške družbe z dne 29. 8.
2003 povečan od zneska 271.300.000 SIT,
za znesek 300,000.000 SIT, na znesek
571,300.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 300.000 novih navadnih, prosto
prenosljivih, imenskih delnic z glasovalno
pravico brez omejitev in z nominalno vrednostjo po 1.000 SIT ter emisijsko vrednostjo
po 1.000 SIT.

Skupna nominalna vrednost izdaje novih
delnic: 300,000.000 SIT, skupna emisijska
vrednost nove izdaje delnic pa znaša prav
tako 300,000.000 SIT.
Vsaka delnica daje njenemu imetniku
pravice, določene s statutom družbe za
druge navadne, že izdane delnice.
Dividende na nove delnice se izplačujejo
pod pogoji in na način, določen s statutom
družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička.
Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi dosedanjimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe, in se pozivajo, da v roku
14 dni po objavi tega sklepa in v skladu z
določili statuta družbe, vpišejo novoizdane
delnice na račun št. 07000-0000125414 pri
Gorenjski banki.
Nove delnice morebitnih drugih vpisnikov
se vpišejo in denarna vplačila zanje izvedejo
na račun št. 07000-0000125414 pri Gorenjski banki, z vpisnico, v roku dvajset dni po
objavi tega sklepa.
Uprava bo vpisna potrdila izdala v roku
petnajst dni po poteku roka za vplačilo novih delnic.
Delnice štejejo za izdane z dnem vpisa
povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru in bodo izdane v nematerializirani obliki ter izročene skladno s pravili Centralno
klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana.
Vpis delnic je neobvezujoč, če do 22. 7.
2004 izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bo vpisana v soddni register, rok za
vrnitev vplačil pa je tri mesece od dneva
vplačila delnic.
TEOL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-11212/04
Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic delniške
družbe Morer, proizvodnja pisarniških
potrebščin, d.d.,
ki ga je na podlagi določila osmega
odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine delniške
družbe Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d. z dne 9. 9. 2003 sprejel Šavle
Vinko, direktor delniške družbe Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d., dne 31.
12. 2003, kot sledi:
Osnovni kapital družbe Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d., ki znaša v
nominalni vrednosti 106,967.000 SIT, se
zmanjša za nominalno vrednost 13,137.000
SIT, z umikom 13.137 lastnih delnic, vsaka v
nominalni vrednosti 1.000 SIT, v skupni nominalni vrednosti 13,137.000 SIT s katerimi
je razpolagala delniška družba Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d., na dan
9. 9. 2003, tako da osnovni kapital po umiku
lastnih delnic znaša v nominalni vrednosti
93,830.000 SIT.
Direktor poziva upnike, da se izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Morer Izola d.d.
direktor Vinko Šavle
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Sklici skupščin
Št. 48/04
Ob-10974/04
Na zahtevo delničarja družbe, ki predstavlja več kot 10% osnovnega kapitala
družbe, sklicujem v skladu s 7.3 točko statuta družbe VGP Novo mesto, d.d.
5. skupščino
delničarjev VGP Novo mesto, d.d.,
ki bo 31. 5. 2004 ob 13. uri na sedežu
družbe VGP Novo mesto, d.d., Trdinova 23,
8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsedujočega se izvoli Andrej
Mihevc,
– za preštevalko glasov se izvoli Tvigy
Piškur,
– na seji bo prisoten notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev skupščine z odstopom
Rudolfa Mlinariča z mesta člana nadzornega sveta.
3. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: z dnem zasedanja skupščine, se za člana nadzornega sveta, s štiriletnim mandatom imenuje: Dari Južna.
4. Obvestilo o spremembi člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Svet delavcev seznani skupščino o članu
nadzornega sveta družbe, ki je predstavnik
delavcev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigi družbe, ki jo vodi
KDD kot lastniki delnic na dan 28. 5. 2004.
Delničar prijavi svojo udeležbo na skupščini
pisno ali ustno, najkasneje tri dni pred skupščino na upravi družbe.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Trdinova
23, vsak delovni dan od 6. 5. 2004 dalje, od
8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v 7
dneh, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno
po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih najmanj 15% glasov.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se skupščina sestane na ponovnem zasedanju na isti dan z istim dnevnim
redom, z enournim zamikom, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
VGP Novo mesto, d.d.
direktor
Roman Rajer, univ. dipl. ek.
Št. 9
Ob-10975/04
V skladu z 12. členom statuta Remont
d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje
10. skupščino delničarjev
Remont d.d.,
ki bo v petek, 4. junija 2004 ob 9. uri v
poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30
v Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:

Št.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
2. Poročilo preštevalcev o prisotnosti
delničarjev – kapitala na skupščini.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Dobiček poslovnega leta v višini
8,070.786,67 SIT in ostanek prenesenega
dobička iz leta 2002 ostaneta nerazporejana.
Izplačajo se dividende v višini 48 SIT
bruto na delnico. Dividende se izplačujejo
do 30. junija 2004. Do dividende so upravičeni lastniki delnic Remont d.d., ki dokazujejo lastništvo delnic na dan 31. maja 2004.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
5. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo
v minulem letu v predlagani višini.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2004 se imenuje revizijska družba
»Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.«, Domžale.
7. Seznanitev skupščine s planom družbe za leto 2004.
Skupščino se seznani s planom družbe
za leto 2004.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d.
uprava družbe
Ob-10976/04
Na podlagi določb 22. člena Statuta Hranilnice “LON” d.d., Kranj, sklicujem
18. redno sejo skupščine
Hranilnice,
ki bo v petek, 28. maja 2004 ob 19.30, v
prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št.
16 (I. nadstropje – avle).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine in potrditev zapisnika 17. seje z dne 27. 5. 2003.
2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta Hranilnice.
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju Hranilnice za leto 2003 s poročilom
uprave in nadzornega sveta, revizorskim poročilom in letnim poročilom o notranjem revidiranju, sklepanje o delitvi bilančnega do-
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bička ob izkazanih rezultatih poslovanja ter
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
5. Informacija o tekočem poslovanju
Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja
(ustna informacija).
6. Razno.
V primeru nesklepčnosti bo na podlagi
23. člena Statuta seja skupščine v ponedeljek, 31. 5. 2004, ob 19.30, z istim dnevnim
redom, v prostorih Mestne občine Kranj,
dvorana št. 16. Skupščina bo v tem primeru
veljavno sklepala ne glede na kvorum.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov po točkah dnevnega reda je
na razpolago vsem delničarjem v tajništvu
Hranilnice v Kranju, Bleiweisova 2, in sicer
vsak dan od 8. do 12. ure ter od 13. do 15.
ure, od dneva sklica dalje.
V zvezi s sklicem skupščine vas opozarjamo na določbo 21. člena Statuta, po kateri je vsak delničar dolžan prijaviti udeležbo
in glasovanje najmanj 3 dni pred skupščino,
tj. najkasneje do vključno 24. maja 2004 na
sedež Hranilnice (osebno, pisno, po telefonu, po telefaksu ali po elektronski pošti).
Seje skupščine po 7. členu poslovnika
niso javne.
Pomembno: skladno z 228. členom ZGD
lahko vsak delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, tj. do vključno 4. 5. 2004,
pošlje razumno utemeljen nasprotni predlog
s sporočilom, ali bo na skupščini ugovarjal
podanim predlogom. Vsak nasprotni predlog
mora biti pismen z utemeljitvijo.
Hranilnica LON d.d. Kranj
direktor
Slavko Erzar
Ob-10981/04
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava
v skladu z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
11. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 2. 6. 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 in 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 letnega poročila leta 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnega poročila 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 31. 5.
2004. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Poobla-
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stilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig 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
med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje.
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, d.d.
uprava
mag. Uroš Mikoš
Št. 43/2004
Ob-10986/04
Na podlagi 7.6. člena statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor,
uprava sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v petek, dne 4. 6. 2004 ob 13. uri v
sejni sobi družbe GG Maribor d.d. na Tyrševi
ulici 15 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Janka Pučnika. V komisijo za izvedbo glasovanja se izvoli Darjo
Gajšek in Jožeta Horvata ter imenuje notar
po predlogu sklicatelja Stanislav Bohinc.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2003
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2003.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička: višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2003
znaša 150,936.514,72 SIT.
b) Uporaba bilančnega dobička: nerazporejeni bilančni dobiček iz leta 2002 v višini
30,406.823,61 SIT se razporedi za dividende. Dividende se izplačajo do konca meseca
oktobra 2004 delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani v centralni register KDD. Način
izplačila dividend določi uprava družbe.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
120,529.691,11 SIT bo razporejen v naslednjih letih.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo Gozdnega gospodarstva Maribor
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d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih
delnic, katerih skupni nominalni znesek
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo, da določi
najnižjo in najvišjo prodajno ceno, ter jo pooblašča, da lahko lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
5. Imenovanje revizorske hiše za pregled
poslovanja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja delniške družbe
GG Maribor d.d. v letu 2004 se imenuje revizijska hiša Revidicom d.o.o. Maribor.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino,
do 1. 6. 2004 upravi družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja
imajo delničarji, ki so na dan 4. maja 2004
vpisani v centralni register pri KDD. Sejna
soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor družbe
mag. Emilijan Trafela
Št. 14/2004
Ob-10987/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d., Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota, uprava
sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d.,
ki bo v petek, dne 4. 6. 2004 ob 10. uri v
sejni sobi Gozdnega in lesnega gospodarstva Murska Sobota d.d. v Murski Soboti,
Arhitekta Novaka 17.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Janka Pučnika. V
komisijo za izvedbo glasovanja se izvoli Tanjo Vinkovič in Zdenko Brunec, ter imenuje
notar po predlogu sklicatelja Jože Ratnik,
Kocljeva 14a, Murska Sobota.
2. Pregled letnega poročila uprave za
poslovno leto 2003, skupaj s stališčem
do revizijskega poročila za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za poslovno leto 2003 s pozitivnim
mnenjem do revizijskega poročila za poslovno leto 2003.
3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
bilančnega dobička za leto 2003 in o podelitvi razrešnice upravi.

Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2003 znaša 17,276.992,14 SIT.
b) Delitev bilančnega dobička:
– iz ugotovljenega čistega dobička se
pokriva prenesena izguba iz leta 2002 v
znesku 11,779.855,50 SIT,
– iz preostalega čistega dobička se oblikujejo zakonske rezerve v višini 274.856,83
SIT,
– preostanek čistega dobička v višini
5,222.279,81 SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina upravi podeli razrešnico za
poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorske hiše za pregled
poslovanja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja delniške družbe
Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d. v letu 2004, skupščina imenuje revizijsko hiša Revidicom d.o.o. Maribor.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino,
do 4. 5. 2004 upravi družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 4. maja 2004 vpisani
v delniško knjigo pri Gozdnem in lesnem
gospodarstvu Murska Sobota d.d. Sejna
soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota d.d.
predsednik uprave
Vlado Bratkovič
Št. 40
Ob-10988/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe Tkanina, d.d.
uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino
delničarjev Tkanina, d.d.,
ki bo v sredo, dne 2. junija 2004 ob 19.30
na otroškem oddelku blagovnice Tkanina
Ljubljana, Ajdovščina 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Antonija Briški, za preštevalke glasov Vida Laba, Renata Umbergar,
Mojca Erjavec.
Seji prisostvuje vabljena notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu družbe za leto 2003, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2003.
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Št.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe o sprejemu letnega poročila
za leto 2003.
b) Skupščina ugotavlja, da je na dan
31. 12. 2003 višina bilančnega dobička
335,729.300,69 SIT in ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2004 skupščina imenuje IN
Revizija, Družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
Gradivo v zvezi s točkami dnevnega
reda je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Wolfova 10/a, Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
direktorja.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom oziroma s pisnim pooblastilom delničarja za zastopanje na skupščini.
Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca in dvig glasovnic bo potekala
pol ure pred pričetkom sklicane seje.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
20. uri na istem kraju.
Tkanina, Trgovsko podjetje, d.d.
direktor: Saša Čermelj

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Miran Podobnik.
6. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko na podlagi osme
alinee 240/1 člena ZGD kupi lastne delnice,
katerih nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna
cena lastnih delnic je lahko najmanj v višini
nominalne vrednosti delnice in največ v višini njene knjigovodske vrednosti.To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe od dneva objave sklica do začetka
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe

Ob-10989/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
uprava

Št. 0079
Ob-10990/04
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Sava Trade, d.d., uprava sklicuje

9. skupščino družbe
SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 1. 6. 2004 ob 12. uri na sedežu
družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2.Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2004 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
3. a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2003 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2003.
4.Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Predlog imenovanja člana nadzornega sveta zaradi poteka mandata.

11. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 1. 6. 2004 ob 13. uri v
poslovni stavbi, Cesta v Mestni log 90, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine Miran Hude, preštevalka
glasov Božislava Klančar Bručan in v vlogi
zapisnikarja notar Bojan Podgoršek.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2003.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2004 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva ulica 30.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Cesta v Mestni log 90 (v poslovnem servisu) v
času od 30. 4. 2004 do vključno 1. 6. 2004
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v poslovnem servisu na sedežu delniške družbe v Ljubljani,
Cesta v Mestni log 90, bodo objavljeni v
skladu z zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,

44-47 / 30. 4. 2004 /

Stran

2757

njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 27. 5. 2004 pisno prijavijo svojo
udeležbo v poslovnem servisu na sedežu
družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90 in
so 20. 5. 2004 vpisani v delniško knjigo v
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana. Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta 30 minut pred pričetkom seje. Prosimo udeležence, da ob prihodu podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Sava Trade, d.d.
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc
Ob-10991/04
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.,
na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje
21. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,
ki bo v četrtek, 3. junija 2004, ob 14. uri,
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska 128a,
Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila banke
za poslovno leto 2003, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu s 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. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme
obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu notranje revizije za leto 2003.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 3. junija 2004 skupščina razreši Manfreda Kunerta funkcije
člana nadzornega sveta. Z dnem 3. 6. 2004
se za člana nadzornega sveta imenuje Wolfganga Perdicha za dobo štirih let.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2004, revizijsko hišo KPMG d.o.o., Neubergerjeva 30,
Ljubljana.
Delničarji bodo na 21. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine Volksbank – Ljudske banke d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji
banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v prostorih Volksbank – Ljudske banke d.d., na
naslovu Dunajska 128a, Ljubljana, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.
Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava
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Št. 0263
Ob-10992/04
Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad,
sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 58. člena Statuta
delniške družbe
8. zasedanje skupščine
delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v četrtek, 3. junija 2004 ob 12. uri v
sejni sobi tovarne.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava, ki je sklicatelj skupščine, bo
otvoril zasedanje skupščine ter podal ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se,
da skupščini prisostvuje notar Aleksander
Ternovec.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Danilo Grilj, za preštevalko
glasov se izvoli Vladimira Ceglar, za zapisnikarico se izvoli Erika Logar.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se skupščina seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave za leto 2003, skupaj s pozitivnim
mnenjem revizorja.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 291,963.016,08 SIT uporabi za:
1. za izplačilo dividend delničarjem v
znesku 70 SIT bruto na delnico oziroma
48,075.860 SIT,
2. prenos v preneseni dobiček v znesku
243,887.156,08 SIT.
Za izplačilo dividend v bilančnem dobičku se uporabi preneseni dobiček iz leta
1997.
Družba bo izplačala dividende v denarju
najkasneje v roku 60 dni po sprejemu tega
sklepa, in sicer delničarjem, vpisanim v
centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana, na
dan 7. 6. 2004.
Skupščina podeljuje upravi ter nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003, s katero potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov za poslovno leto 2004 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo vpisani kot zakoniti
imetniki delnic v centralni register pri KDD
in bodo najkasneje do 31. maja 2004 do 14.
ure osebno ali prek pooblaščenca prijavili
svojo udeležbo tajništvu družbe.
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Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta so delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od dneva
razpisa, in sicer vsak delovni dan od 10. do
13. ure do dneva skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Plama-pur Podgrad
uprava

Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, je gradivo na vpogled na
sedežu družbe vse delovne dni od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
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
obrazloženi.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava d.d.
Stanka Božnar

Ob-11010/04
Na podlagi določil statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d., sklicujem

Ob-11045/04
Uprava delniške družbe na podlagi
283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3. točke Statuta delniške družbe
sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,
Domžale,
ki bo dne 1. 6. 2004 ob 13. uri v Ljubljani,
Trg prekomorskih brigad 2, v pisarni notarja
Jožeta Dernovška, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Jože Dernovšek.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za poslovno leto 2003.
4. Sprejem predloga sklepa o delitvi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Uporaba bilančnega dobička:
– za izplačilo dividend delničarjem se
razporedi 1,124.160 SIT (368.884,46 SIT
nerazporejenega dobička iz leta 2002 in
755.275,54 SIT čistega dobička iz leta
2003), kar znaša 40 SIT bruto na delnico.
Dividenda bo izplačana delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine. Dividende se izplačajo do 30. 8.
2004,
– razlika bilančnega dobička v višini
50.830,14 SIT ostane nerazporejena kot
preneseni dobiček.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2003.

redno letno skupščino
delniške družbe SGP Gorica d.d.,
ki bo dne 31. 5. 2004 ob 11. uri v sejni
dvorani družbe Presta d.o.o., Bazoviška 1,
5000 Nova Gorica, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa po predlogu uprave družbe. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2003.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu ter njihovo delo v poslovnem letu 2003 potrdi in odobri.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
opravljanje revizije za poslovno leto 2004
se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če
udeležbo na skupščino pisno prijavijo tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do 28. 5.
2004, na sedežu družbe. Pooblastilo mora
biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu
uprave družbe, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica, najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini ima vsak delničar družbe,
ki je vpisan v delniško knjigo družbe SGP
Gorica d.d. na dan 21. 5. 2004. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj najavi
svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni
obliki, tako, da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine družbe.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
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dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina,
bo zaradi administrativnih opravil, ki so potrebna pred skupščino odprta 30 minut pred
pričetkom zasedanja.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za poslovno leto 2003, mnenje revizorja,
sklepi nadzornega sveta in uprave je delničarjem v vpogled v tajništvu uprave družbe,
in sicer vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine od 9. ure do 12. ure. Vabljene
delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine upravi družbe
ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.
SGP Gorica d.d. Nova Gorica
uprava
Št. 016
Ob-11067/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in od 20. do 23. člena Statuta družbe KAM-BUS d.d. Kamnik, uprava
družbe sklicuje
9. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
ki bo v četrtek, 3. junija 2004 ob 13. uri,
na sedežu družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
Industrijska cona Perovo 30, ob kamniški
obvoznici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Boris Premk,
– za preštevalki glasov Tatjana Petrovič
in Mojca Jašič,
– za notarja se imenuje Jože Rožman.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Po predlogu nadzornega sveta se kot
predstavnika delničarjev za mandatno obdobje štirih let za člana nadzornega sveta
izvolita Žarko Ždralič in Dušan Jereb.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni
dobiček, ki po poslovnem poročilu, ki sta
ga sprejela uprava in nadzorni svet, znaša
169,210.678 SIT, pri čemer dobiček poslovnega leta 2003 znaša 45,859.551 SIT, preneseni čisti dobiček prejšnjih let 1999, 2000,
2001 in 2002 pa skupaj znaša 123,351.127
SIT, razporedi:
a) Razdeli se nerazporejeni dobiček
iz leta 1999 v znesku 13,355.648 SIT, in
sicer:
– 12,055.648 SIT se razdeli delničarjem
v višini 81,43 SIT bruto na delnico in se izplača delničarjem do 30. 10. 2004 po stanju delniške knjige na dan sprejema tega
sklepa,
– 1,300.000 SIT se izplača za nagrade
upravi;
b) Polovica dobička iz leta 2003 v znesku
22,929.775 SIT se prenese v druge rezerve.
Polovica dobička iz leta 2003 in nerazporejeni dobiček iz preteklih let v skupnem znesku 132,925.255 SIT ostane nerazporejen.
2. Skupščina na podlagi obravnave letnega poročila in poročila nadzornega sve-

Št.

ta, podeljuje upravi in nadzornemu svetu
razrešnico, ter s tem potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta za leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izdelavo revizijskega poročila o
poslovanju družbe v letu 2004 imenuje Revizijska družba Contura d.o.o. iz Ljubljane.
4. Pobude in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so na dan izvedbe skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Vsak delničar lahko pri predlaganih sklepih
pri posameznih točkah dnevnega reda poda
razumno utemeljene nasprotne predloge. Če
bo delničar nasprotni predlog vložil v roku 7
dni od objave sklica skupščine, bo nasprotni
predlog objavila uprava na stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik
»za 9. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, na
istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktor družbe
Anton Zlatnar
Ob-11071/04
V skladu z določili 31. in 33. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. sklicuje
uprava družbe
26. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.
ki bo v torek 1. 6. 2004 ob 11. uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi 607/VI
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda;
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, ugotovi
sklepčnost in sprejme dnevni red v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.
2. Obravnava predloga in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta
Zavarovalnice Maribor d.d.
Predlog sklepa: spremenijo in dopolnijo
se naslednja določila Statuta Zavarovalnice
Maribor d.d.:
a) v 2. členu se spremeni in dopolni 2.
odstavek, tako da ta v celoti glasi:
“Družba je ustanovljena za nedoločen
čas, preneha pa lahko:
– z redno likvidacijo na podlagi sklepa
skupščine ZM d.d.;
– s prisilno likvidacijo družbe;
– s stečajem družbe.
Postopek prenehanja družbe urejata
Zakon o zavarovalništvu in Zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.”
b) v 33. členu se:
– spremeni drugi odstavek, tako da ta v
celoti glasi:
„Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
zasedanjem. Znanim delničarjem se vabilo
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na zasedanje skupaj s celotnim ali delnim
gradivom pošlje po pošti, sklic skupščine pa
se objavi v Uradnem listu RS. „
– doda novi 4. odstavek, ki glasi:
“V skladu z zakonskimi in podzakonskimi
predpisi, ki jih izdajata Ministrstvo za finance
RS in Agencija za zavarovalni nadzor glede načina in oblik obveščanja delničarjev
ter komuniciranja z javnostmi, objavlja
družba podatke pomembne za družbo oziroma delničarje v svojem glasilu ZMleto, v
dnevnem časopisju, na lastni spletni strani
interneta ter v gradivih skupaj z vabilom na
zasedanje skupščine delničarjev ZM d.d.”
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da na podlagi na tem zasedanju
skupščine sprejetih sprememb in dopolnitev Statuta določi besedilo čistopisa Statuta
Zavarovalnice Maribor d.d.
3. Obravnava predlogov uprave in nadzornega sveta družbe in sprejem Pravilnika
o usmeritvah za določanje tehničnih osnov
zavarovanj in izračun zavarovalno-tehničnih
rezervacij ter Pravilnika o usmeritvah za
izračun lastnih deležev zavarovalnice v
tabelah maksimalenga kritja in določanje
največje verjetne škode;
Predlog sklepa: sprejmeta se Pravilnik
o usmeritvah za določanje tehničnih osnov
zavarovanj in izračun zavarovalno-tehničnih
rezervacij ter Pravilnik o usmeritvah za
izračun lastnih deležev zavarovalnice v
tabelah maksimalenga kritja in določanje
največje verjetne škode v besedilu predloga.
4. Vprašanja, predlogi in pobude
delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini imajo delničarji,
ki bodo na dan 24. 5. 2004 vpisani v
delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo
udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo
prijaviti najpozneje pet dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica
Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva
ul. 3., 2507 Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do četrtka 27. 5. 2004, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe
na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 27. 5. 2004, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji z obrazložitvijo pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
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istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Št. 36/2004
Ob-11084/04
Na podlagi 10. in 11. člena Statuta delniške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe
7. skupščino
delniške družbe Ilirija d.d., Tržaška
cesta 40, Ljubljana,
ki bo 1. 6. 2004 ob 14. uri v veliki sejni
dvorani – MOL, na Trgu Mladinskih delovnih
brigad 7 v Ljubljani z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se izvoli Janeza
Rozmana, za dve preštevalki glasov se izvolita Tina Fröhlich in Urša Atelšek.
Sejo bo spremljal vabljeni notar, Miro Košak, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2003. Skupščina
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto
2003.
3. Uporaba bilančnega dobička po letnem poročilu za leto 2003.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v višini 96,011.519 SIT
za leto 2003 se po predlogu uprave in nadzornega sveta nameni:
1. del v višini 38.465.812 SIT za izplačilo
dividend delničarjem.
Vrednost bruto dividende je 161 SIT na
delnico.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.
Dividende se izplačajo v 30 dneh po zasedanju skupščine.
2. del v višini 57,545.707 SIT, za katerega uporabo bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2004 imenuje družbo za
revidiranje BDO EOS Revizija d.o.o..
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb Statuta ter predlogi
sklepov je na voljo delničarjem na vpogled
v pravno kadrovskem področju družbe v
Ljubljani, Tržaška cesta 40, vsak delavnik
od 11. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo
udeležbo v pravno kadrovskem področju
družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
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Velika dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ilirija d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-11117/04
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d. d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,
ki bo dne 7. 6. 2004 ob 12. uri, v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici,
Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, univ. dipl.
prav., za preštevalca glasov se imenuje Vlasto Grintov in Ksenijo Doič. Seji prisostvuje
vabljeni notar Stane Krainer.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta in uprave sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička, da bilančni
dobiček po revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2003 znaša 38,593.934,29 SIT.
a) Bilančni dobiček se uporabi:
1. za izplačilo dividend delničarjem
3,660.880 SIT, to je v bruto višini 80 SIT
na delnico,
2. za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta in upravi v skupnem kosmatem
znesku 1,636.627 SIT,
3. preostali bilančni dobiček v znesku
33,296.427,29 SIT ostane nerazporejen in
se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Dividenda se izplača v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev v
nerevaloriziranem znesku. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan 9. 6. 2004
vpisani v centralnem registru pri KDD.
Uporaba bilančnega dobička je predlagana v skladu z ZGD-F.
b) 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 za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2003 kot uspešno.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo letnih računovodskih izkazov družbe Alpdom, d.d. Radovljica za
leto 2004 imenuje revizijska družba ITEO
– Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega
prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Skupščina bo sklepčna takoj, ne glede
na število prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d.
uprava družbe
Ob-11122/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta Tobačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direktor
družbe sklicujem
sedmo redno skupščino
Tobačne d.d., Ljubljana,
ki bo 31. 5. 2004 ob 15. uri v poslovni
stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev
notarja, izvolitev predsednika skupščine,
imenovanje preštevalca glasov.
Predlog sklepa št. 1: skupščina za predsednika skupščine izvoli dr. Filipa Ogrisa
Martiča.
Za preštevalko glasov se imenuje Nuša
Avguštin.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003,
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina sklep,
da se do 30. 6. 2004 celoten bilančni dobiček družbe v skupni višini 3.288,897.506,90
SIT izplača delničarjem družbe.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa št. 4: za revizijo računovodskih izkazov družbe Tobačna d.d., za
leto 2004, se imenuje revizorsko družbo
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji prijaviti svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, pisno, na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Tobačna ulica
5, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Tobačna
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, do začetka
skupščine.
Tobačna, družba
za upravljanje podjetij, d. d.
Matjaž Pantelič, direktor
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Ob-11133/04
Na podlagi točke 10.22. statuta DZS, d.d.
uprava družbe sklicuje
skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 5. 2004 ob
13. uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva cesta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Sklepanje o spremembi statuta.
6. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
7. Imenovanje revizorja.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalke glasov
Nataša Mlakar, Tamara Groznik in Nada
Gorjup. Na seji prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.
Ad 3/ Skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe za leto 2003 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Ad 4/ a) Bilančni dobiček v višini
1.015,328.838,45 SIT, ki je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz let 1997, 1998, 1999 in
2001, se razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
160 SIT na delnico,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 10,000.000 SIT,
– za izplačilo nagrade upravi družbe v
bruto znesku 7,000.000 SIT,
– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo po prvih treh alineah prejšnjega odstavka se porabi preneseni dobiček
iz let 1997, 1998 in 1999.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani kot imetniki delnic družbe pri KDD,
d.d., Ljubljana, na dan 2. 6. 2004.
Dividende in nagrade nadzornemu svetu in upravi družbe se izplačajo do 30. 6.
2004.
b) V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
Ad 5/ a) Spremeni se točka 02.04. statuta družbe, tako da glasi:
»Sedež družbe je v Ljubljani.«
Doda se nova točka 02.05. statuta družbe, ki glasi:
»Poslovni naslov družbe je: Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana. Poslovni naslov
družbe se lahko spremeni na podlagi sklepa
uprave družbe v soglasju z nadzornim svetom družbe.«
b) Točka 04. statuta družbe se dopolni z
novo točko 04.04., ki se glasi:
»Uprava družbe je pooblaščena, da poveča osnovni kapital družbe skupno za naj-
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več 714,684.000 SIT, z izdajo novih delnic
za vložke, v petih letih po vpisu spremembe
statuta družbe v sodni register.
V primeru povečanja osnovnega kapitala
družbe z izdajo novih delnic, iz naslova odobrenega kapitala, je uprava pooblaščena, da
odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic.
Nove delnice se izdajo samo s soglasjem
nadzornega sveta družbe.«
Ad 6/ V skladu z 240. členom ZGD-F
skupščina družbe pooblašča upravo, da v
obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji prodajni ceni 4.000 SIT in najvišji prodajni ceni 6.000 SIT za delnico.
Ad 7/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS za leto 2004 se imenuje
revizijska družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Tržaška cesta 132,
Ljubljana.
Ad 8/ V nadzorni svet DZS, d.d. se imenujejo: Jurij Detiček, Žiga Jelenec, mag. Roman Lavtar in Aleksander Topolovšek.
Mandat članov nadzornega sveta traja
4 leta.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na
dan 27. 5. 2004 in ki svojo udeležbo prijavijo
družbi vsaj tri dni pred skupščino. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine pred dvorano, kjer bo
zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih
ob 16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino na seji zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ter ostalo gradivo za zasedanje
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
družbe v poslovnih prostorih družbe Dalmatinova 2, Ljubljana, vsak delavnik med 10. in
12. uro pri Tamari Groznik.
DZS, d.d.
predsednik uprave Bojan Petan
Ob-11139/04
Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,
ki bo dne 1. 6. 2004 ob 10. uri v Okrogli
dvorani poslovne stavbe TR/3, Trg Republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi: Robert
Ernestl – predsednik, Barbara Dornik – preštevalka glasov, Renata Miklavčič – preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poroči-
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la nadzornega sveta po 274.a členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2003
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
b) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
v višini 3.355,733.028 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
232,696.650 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega dobička leta 1997, se uporabi:
– znesek 219,096.650 SIT za izplačilo dividend v bruto višini 50 SIT na delnico družbe. Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi, d.d., kot imetnik na
dan 3. 6. 2004.
Dividende se bodo začele izplačevati
najkasneje v 30 dneh po zasedanju skupščine.
– znesek 13,600.000 SIT za udeležbo v
dobičku, in sicer:
6,800.000 SIT bruto za nagrado upravi,
6,800.000 SIT bruto za nagrado nadzornemu svetu,
– preostali bilančni dobiček v višini
3.123,036.378 SIT ostane neuporabljen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo
na voljo na sedežu družbe, Tolstojeva 63,
v pritličju poslovnega centra, govorilnica št.
5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
Splošno kadrovskega sektorja na sedežu
družbe pisno prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana
predsednik uprave in generalni direktor
Matjaž Vehovec, univ. dipl. inž., MBA
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Ob-11144/04
Na zahtevo predsednika uprave družbe
Rogaška Crystal Holding d.d., Ulica talcev 1,
3250 Rogaška Slatina, na podlagi 283. člena ZGD in 6.3 člena statuta družbe Steklarna »Rogaška« d.d., Rogaška Slatina, Ulica
talcev 1, uprava družbe Steklarna »Rogaška« d.d., sklicuje
skupščino,
ki bo dne 31. 5. 2004 ob 13. uri, na sedežu družbe, Ulica talcev 1, v Rogaški Slatini,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Srečo Jadek, za
preštevalce glasov pa Marta Kaučič in Veronika Kitak.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar Rojs Pavel, ki ga v njegovi
odsotnosti nadomešča namestnik notarja
Rojs Sergej iz Šmarja pri Jelšah.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se naslednji
člani nadzornega sveta družbe Steklarne
»Rogaška« d.d., Rogaška Slatina, izvoljeni
na skupščini dne 16. 7. 2001:
– Rudolf Robert,
– Šrimpf Albin,
– Mihelčič Boris,
in
– Jerič Marjan, izvoljen na skupščini
družbe Steklarna »Rogaška« d.d. dne
14. 4. 2004 namesto umrlega člana Jordan
Valterja.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem izvolitve, se izvolijo:
– Jerič Marjan,
– Mihelčič Boris,
– Pucelj Branko,
– Lorber Vida.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta v besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa. Skupščina potrdi
čistopis statuta družbe.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta, je na
vpogled na sedežu družbe Steklarna »Rogaška« d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev
1, vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave dalje.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalne pravice na njej, če
so njihove delnice vknjižene v KDD – 10 dni
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalne pravice na njej, če se prijavijo na
skupščino najmanj 3 dni pred skupščino.
Steklarna »Rogaška« d.d.
uprava
Ob-11182/04
Uprava družbe »HTG« Hoteli, turizem in
gostinstvo d. d. Sežana na podlagi 7. 3. točke statuta delniške družbe sklicuje
7. redno sejo skupščine
»HTG« Hoteli, turizem in gostinstvo
d.d., Sežana, Partizanska cesta 1,
ki bo dne 4. 6. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta
1, predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
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1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna telesa skupščine.
Na skupščini je prisoten notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev z letnim revidiranim poročilom za leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2003, odločanje
o razporeditvi bilančnega dobička za leto
2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Predlog sklepov:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se bilančni
dobiček za leto 2003 v višini 6,120.379 SIT
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2004 kot ga predlaga nadzorni svet
družbe.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov za skupščino, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled
na upravi družbe vsak delovni dan od 8. do
11. ure od dneva objave sklica do pričetka
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavi na sedež družbe pisno najkasneje tri dni
pred izvedbo skupščine.
Delničarje naprošamo, da deponirajo
pooblastila tri dni pred izvedbo skupščine
na sedežu družbe. Pooblastila ostanejo
shranjena na sedežu družbe. Morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh od objave
sklica. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro kasneje,
to je ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Datum izpisa delničarjev iz delniške knjige zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.
Prihod na skupščino se prične ob 12. uri,
zato, da se delničarjem in pooblaščencem
razdeli glasovnice in da se vpišejo v seznam
prisotnih delničarjev.
HTG d.d. Sežana
direktor
Ob-11183/04
Na podlagi 32. člena Statuta družbe
Elektro Unimont – proizvodnja, montaža,
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice, sklicuje nadzorni svet družbe
9. skupščino delničarjev
Elektro Unimont- proizvodnja, montaža,
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
ki bo v četrtek, dne 3. 6. 2004 ob 12. uri v
sejni sobi poslovne stavbe Elektro Unimont
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev pred-

sednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja Marguč Franca.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Elektro Unimont d.d. izvoli:
– predsednika: Cugmas Velimirja – odvetnik,
– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in
Kovač Štefka.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. z dne 22. 4. 2004, o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2003 ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička družbe za leto 2003:
a) leta 2003 ugotovljen bilančni dobiček
v višini 45,520.010,54 SIT se uporabi:
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta družbe 1,031.637 SIT, v
breme prenesenega čistega dobička leta
1999,
– za udeležbo na dobičku uprave družbe
825.310 SIT, v breme prenesenega čistega
dobička leta 1999,
– o delu bilančnega dobička v višini
43,663.063,54 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
2. Skupščina delničarjev Elektro Unimont d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu svetu Elektro
Unimont d.d. za poslovno leto 2003.
3. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu
svetu Elektro Unimont d.d. za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
po iztečenem mandatu z dne 29. 6. 2004.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
imenujejo v nadzorni svet, za dobo štirih let,
naslednji člani:
– Gorazd Korošec – zastopa interese
delničarjev,
– Janez Klančnik – zastopa interese
delničarjev,
– Vinko Černec – zastopa interese zaposlenih delničarjev.
5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe, s tem
da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 90% knjigovodske vrednosti delnice
na dan nakupa, najnižja pa ne manj kot je
njihova nominalna vrednost.
b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
2. Oblikujejo se rezerve za namen nakupa lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu
s predpisi.
3. Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
4. Skupščina pooblašča upravo, da lahko
s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pri umiku lastnih delnic mora uprava
družbe upoštavati zakonsko določilo, ki do-
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loča, da družba lahko umakne največ 50%
osnovnega kapitala.
6. Vprašanja, pobude in predlogi.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za sejo skupščine delniške
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi,
na dan 31. 5. 2004 in bodo ostali vpisani do
konca zasedanja, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Člani
nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo
na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa
predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.
Elektro Unimont d.d. Slovenske Konjice
uprava družbe
Št. 13/2004
Ob-11184/04
Na podlagi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje, sklicuje
uprava družbe
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje d.d.,
Celje,
ki bo v Celju, dne 3. 6. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v sejni sobi 112/I Avtobusne
postaje “Izletnik” Celje d.d., Aškerčeva 20,
Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, Borisa Kočevarja in dve
preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito
Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljeni notar, Marko Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: vodstvo seje prevzame
izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi
sklepčnost.
3. Obravnavanje in odločanje o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe po predlogu
uprave in s soglasjem nadzornega sveta.

Št.

4. Razrešitev voljenih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta predstavnika KPIZ, Franca Knafelca.
Zaradi odstopa iz članstva nadzornega
sveta, se ugotovi, da je članstvo v nadzornem svetu družbe z dnem 15. 4. 2004
prenehalo predstavniku NFD, Henriku Peternelju.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje do
konca mandata, to je do 24. 11. 2005, za
člana nadzornega sveta Marjana Švajgerja.
6. Obravnava in sprejem poročila nadzornega sveta o poslovanju “Izletnika” Celje
d.d., za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o poslovanju
“Izletnika” Celje, d.d., za leto 2003, potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
za leto 2003 in jima podeljuje razrešnico.
7. Obravnava in odločanje o razporeditvi
bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se ugotovljeni bilančni dobiček za
poslovno leto 2003 v višini 1,227.782 SIT
razporedi v druge rezerve iz dobička.
8. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2004 za revizorja Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa 1., 3., 4.
in 5. točke. Nadzorni svet pa je predlagatelj
sklepov 6., 7. in 8. točke in 7. točke dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo
v Klirinško-depotni družbi na podlagi zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasednjem
skupščine (do vključno 31. 5. 2004). Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na
skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzemajo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogami sprememb in dopolnitev Statuta družbe je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.
Če skupščina bo napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
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dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje, d.d., Celje
uprava
direktorica podjetja
Ana Jovanovič, univ. dipl. ek.
Št. 1/04
Ob-11210/04
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe Žana-Plus, družba pooblaščenka,
d.d., Mestni trg 2, Žalec, uprava družbe
sklicuje
4. redno skupščino
delniške družbe Žana-Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec,
ki bo dne 11. 6. 2004 ob 9. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta
20, Žalec.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine.
Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar
Srečko Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2003.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina odobri uporabo bilančnega dobička 1,705.626 SIT, za izplačilo dividend po 37 SIT bruto na delnico,
v znesku 1,658.531. Ostanek bilančnega
dobička 16.095 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo najkasneje v roku
60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan
1. 6. 2004.
4. Nagrada in sejnine nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu družbe se za upešno delo v letu 2003 v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada v skupni
bruto vrednosti 500.000 SIT.
Nadzornemu svetu družbe se priznajo
sejnine – za predsednika v višini 50.000
SIT bruto in za člana 30.000 SIT bruto.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedež družbe in so
vpisani v delniško knjigo 10 dni pred dnevom skupščine. Poblastilo mora biti pismeno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Žalcu, Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10.
do 13. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Žana-Plus, družba pooblaščenka, d.d.,
Žalec
direktor družbe Dolfe Naraks
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Ob-11311/04
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe Žito Gorenjka d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
8. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka d.d.,
ki bo v četrtek, 3. junija 2004, v prostorih družbe, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s
pričetkom ob 14. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Neveno
Teo Gorjup in dve preštevalki glasov Matejo
Stanič Rudolf in Darjo Ažman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Skupščino se seznani z letnim poročilom Žito Gorenjke, d.d. za leto 2003 in
Poročilom nadzornega sveta za leto 2003 z
mnenjem k letnemu poročilu za leto 2003.
Podelitev razrešnice članoma uprave in
članom nadzornega sveta in obravnava ter
sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2003.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
sklep št. 2.1.: nadzorni svet predlaga
skupščini, da članoma uprave in članom
nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
sklep št. 2.2.: nadzorni svet predlaga
skupščini v sprejem naslednjo uporabo bilančnega dobička:
Bilančni dobiček se uporabi: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. december 2003 znaša 127,622.262,31 tolarja,
zajema pa preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let.
Del bilančnega dobička v višini
25,833.024 tolarja se razdeli delničarjem
v obliki dividend. Dividenda znaša bruto
28 tolarja na delnico. Za lastne delnice se
dividenda ne izplača.
Izplačilo dividend izhaja iz nerazporejenega dobička leta 2001.
Dividende se bodo izplačale do 31. oktobra 2004 delničarjem, ki bodo vpisani v
delniško knjigo na dan sprejema skupščinskega sklepa.
Ostanek bilančnega dobička v višini
101,789.238,31 tolarja se ne razporedi.
Nadzorni svet je potrdil predlog uporabe
bilančnega dobička, saj ocenjuje, da je v
skladu s strateškimi usmeritvami, investicijskimi načrti, politiko dividend in davčno
politiko podjetja.
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.,
Dunajska c. 111, Ljubljana.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Žito Gorenjka 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.
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Delničarji na skupščini lahko odločajo
tudi preko pooblaščencev, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu
družbe najkasneje 3 dni pred dnem izvedbe
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 revidirano Letno poročilo za leto 2003 in Poročilo
nadzornega sveta, bo na vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe, v tajništvu družbe
v Lescah, Rožna dolina 8, 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 morajo biti obrazloženi.
Žito Gorenjka d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 321/04
Ob-10880/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 321/04 z dne 15. 4.
2004, sta bili nepremičnini:
– stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe v Štorah, Pečovje 9C, v izmeri
57,98 m2, ki stoji na parc. št. 1003, k.o. Pečovje, last Jurkošek Jožice do celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 474 z dne 15. 10.
1993, sklenjeni med prodajalko Železarno
Štore – ITRO d.o.o. in Jurkošek Jožico,
– stanovanje št. 4 v pritličju stanovanjske stavbe v Štorah, Pečovje 9C, v izmeri
57,98 m2, ki stoji na parc. št. 1001, k.o.
Pečovje, last Jurkošek Ivana do celote,
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe
št. 74/2003 z dne 16. 12. 2003, sklenjeni
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
RS, Javnim sklad, Ljubljana in Jurkošek
Ivanom,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadi napram dolžniku
Jurkošek Ivanu.
SV 682/04
Ob-10881/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. 682/04 z dne 16. 4. 2004, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v višini
70.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo
30. 6. 2016, zastavljeno štirisobno stanovanje št. 10, v izmeri 115,73 m2, ki se nahaja
v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Ljubljana, Vojkova cesta št. 2,
stoječe na parc. št. 1163/8, k.o. Bežigrad,

s pripadajočima dvema kletnima prostoroma ter sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah in
hladno podstrešje v izmeri 13,77 m2, ki meji
na stanovanjsko enoto 10/IV, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih, prostorih in napravah, kar
se nahaja v stanovanjski stavbi, stoječi na
parc. št. 1163/8 k.o. Bežigrad, na naslovu
Ljubljana, Vojkova 2, vse last zastaviteljic,
vsake do 1⁄2, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 3. 3. 2004, med Olgo Kiraly
in Pavlino Birkelbach, kot kupovalkama in
prodajalcema Carmen Dobnik in družbo CD
Consulting d.o.o., s priloženim zemljiškoknjižnim dovolilom, na katerem sta prodajalca
svoja podpisa overila, in sicer Dobnik Carmen 18. 3. 2004 in CD Consulting d.o.o. oziroma v njenem imenu direktor 22. 3. 2004,
in sicer vse v korist upnice Zveze bank
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem Pavlitschgasse 5-7 PF 465, Klagenfurt, Avstrija.
SV 1292/2004
Ob-10882/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1292/2004 z dne
14. 4. 2004, so bili poslovni prostori v poslovni stavbi na Slovenski c. 55, Ljubljana,
v pritličju z vhodom s stopnišča v izmeri
54,30 m2, poslovnih prostorov v prvi medetaži v izmeri 497,90 m2, poslovnih prostorov v drugi medetaži v izmeri 481 m2, vse
stoječe na parc. št. 2435/1, 2435/2, 2435/3,
2436, 2437 in 2434/1 k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, v lasti Finnal NF
d.o.o., Kolodvorska ul. 7, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 12. 2003,
sklenjene s prodajalko SKB banko d.d. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
550.000 EUR s pripadki.
SV 268/04
Ob-10883/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. 268/04 z dne 13. 4.
2004, je bilo stanovanje 11, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva
10, Velenje, ki stoji na parceli št. 1910/4,
vl. št. 800, k.o. Velenje, v izmeri 61,39 m2,
od tega: kuhinja v izmeri 9,76 m2, soba
12,99 m2, soba 14 m2, soba 11,17 m2, hodnik v izmeri 5,98 m2, WC v izmeri 1,30 m2,
kopalnica v izmeri 2,36 m2, shramba v izmeri 0,48 m2, balkon oziroma terasa v izmeri 0,47 m2 in drugi prostori-klet v izmeri
2,88 m2, s pripadajočim deležem na skupnih
prostorih - soba za hišni svet, ki je v solasti
obeh dolžnikov, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 4. 2004, sklenjene s prodajalcem Matjažem Končanom iz Velenja,
Šaleška 2/D, Velenje, slednji pa je postal
lastnik na cit. stanovanju na podlagi darilne
pogodbe z dne 11. 12. 2000, sklenjene z
Magdo Končan; Cesta 1, Velenje, kot darovalko, Magda Končan pa je postala lastnica
cit. stanovanja na podlagi darilne pogodbe,
sklenjene z Cito Jaklič, stan. Tomšičeva
10, Velenje, dne 25. 2. 1992, slednja pa je
postala lastnica cit. stanovanja na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 11. 11. 1991, sklenjene z Rudnikom
lignita Velenje iz Velenja.
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SV 356/2004
Ob-10884/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 356/2004 z dne
16. 4. 2004, je stanovanje št. 136/I v izmeri
31,23 m² v Mariboru, Ruska 10, ki stoji na
parc. št. 399/1 k.o. Tezno, last zastavitelja
Srednoselec Marka, na temelju pogodbe z
dne 6. 1. 2004, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 3,500.000 SIT s pp.
SV 360/2004
Ob-10885/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 360/2004 z dne
16. 4. 2004, sta stanovanje številka B/1 v
poslovno stanovanjski stavbi na naslovu
Benedikt, Čolnikov trg 13 v skupni izmeri
71 m2, s kletnim boksom v izmeri 5,76 m2
in parkirni prostor, vse zgrajeno na parc.
št. 495/4, ki je pripisana pri vložni št. 735
k.o. Benedikt, last dolžnice ter zastaviteljice Šilak Romane, stanujoče Stara Gora 7,
na temelju prodajne pogodbe št. 01/2002 z
dne 15. 7. 2002 in njenega aneksa z dne
6. 4. 2004, zastavljeni v korist Bank Austria
Creditanstalt, Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 32.480
EUR s pripadki, plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.
SV 563/04
Ob-10886/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 563/04 z dne 15. 4. 2004, je bilo enosobno stanovanje s kabinetom v skupni izmeri
48,87 m2, ki se nahaja v stanovanjskem objektu na naslovu Štrihovec 14, 2212 Šentilj
v Slovenskih goricah, zgrajenem na parceli
številka 110/9, katastrska občina Štrihovec;
last dolžnika – zastavitelja Antona Frasa
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
v notarskem zapisu, opravilna številka SV
401/04 z dne 22. 3. 2004, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Slavico Paulič kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 679/04
Ob-10887/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, SV 679/04 z dne 20. 4. 2004, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 74, s pripadajočo enako oštevilčeno shrambo v kleti,
v skupni izmeri 65,57 m2, v VII. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Rusjanov trg
8, ki je last zastaviteljev Aleksandre Banjanac Lubej in Gašperja Lubeja, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
3. 3. 2004 z Marijo Eškić in Mehmedom
Eškićem. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,400.000
SIT s pripadki.
SV 131/04
Ob-10888/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 142/04 z dne 20. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 111,55 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske soseske SŠ 7/4 Šmartno Preloge ter pripadajoča dvojna garaža in shramba ter atrij na JZ
strani objekta, v izmeri 84 m2, kar vse je last
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zastavitelja Kisin Neda in zastaviteljice Kisin Marije, na podlagi prodajne pogodbe št.
38/95, sklenjene dne 2. 11. 1995 med Reality d.o.o. kot prodajalcem in Kisin Nedeljkom
ter Kisin Marijo kot kupca, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,300.000 SIT, vse s pripadki.
SV 142/04
Ob-10889/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 142/04 z dne 20. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 111,55 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske soseske SŠ 7/4 Šmartno Preloge ter pripadajoča dvojna garaža in shramba ter atrij na JZ
strani objekta, v izmeri 84 m2, kar vse je last
zastavitelja Kisin Neda in zastaviteljice Kisin Marije, na podlagi prodajne pogodbe št.
38/95, sklenjene dne 2. 11. 1995 med Reality d.o.o. kot prodajalcem in Kisin Nedeljkom
ter Kisin Marijo kot kupca, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,300.000 SIT, vse s pripadki.
SV 513/04
Ob-10890/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 513/04 z dne 15. 4.
2004, je bil poslovni prostor v 1. nadstropju
objekta B 2, v Trgovsko poslovnem centru
v Luciji, pod nazivom TPC Lucija III. faza,
s pripadajočo infrastrukturo, zgrajenem na
zemljišču parc. št. 5533/1 k.o. Porotorož, ki
je vknjižen pri vl. št. 3281 k.o. Portorož, ki
je v projektni dokumentaciji št. 98-60, december 1998 označen s št. L 1.13 v izmeri
26,35 m2, ki je last dolžnika in zastavitelja
Lipbled Studio d.o.o., Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, matična številka 1797999, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 68/2003
z dne 19. 11. 2003, zastavljen v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve največ do
zneska 11,550.000 SIT.
SV 515/04
Ob-10891/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 515/04 z dne 16. 4.
2004, je bil solastninski delež do 1⁄2 na enosobnem stanovanju št. 307, v tretjem nadstopju stanovanjskega bloka v skupni izmeri
42,51 m2, na naslovu v Ljubljani, Smrtnikova
4, ki je v solasti zastaviteljice do 1⁄2 Irene Menič, zastavljen v korist upnika Sama Jelačića, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6.000 EUR s pripadki.
SV 518/04
Ob-10892/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 518/04 z dne 19. 4.
2004, je bilo stanovanje v skupni izmeri
47,74 m2, ki se nahaja v 8/III nadstropju v
stanovanjskem bloku na naslovu Ljubljanska cesta 30A, Ivančna Gorica, ki stoji na
parc. št. 31/15 in 32/1, vl. št. 312 k.o. Gorenja vas, ki je last zastaviteljice Jolande Baligač, roj. 11. 7. 1965, Ljubljanska cesta 30A,
Ivančna Gorica, na podlagi Darilne pogodbe
z dne 22. 4. 1996, zastavljeno v korist upnika Ločniškar Antona, Polje 3E, Bohinjska
Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.100 EUR s pripadki.
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SV 527/04
Ob-10893/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 527/04 z dne 20. 4.
2004, je bilo stanovanje št. 43 v izmeri
41,28 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju stanovanjske hiše Ziherlova 8, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 144/1, 148, 20/1 vse k.o. Trnovsko predmestje, ki je v solasti zastaviteljev,
vsakega do 1/2, Dragojević Radovana in
Biljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 3. 2004, zastavljeno v korist upnikov Boruta Brinška, rojenega 12. 6. 1967, stanujočega Anžurjeva ulica 12a, Ljubljana in Karla
Serinija, rojenega 7. 1. 1965, stanujočega
Log pri Brezovici, Pot na Ferjanko 12, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 55.800
EUR s pripadki.
SV 131/04
Ob-10894/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opravilna številka SV-131/04 z
dne 19. 4. 2004, je bilo dvosobno stanovanje številka S5 v visokem pritličju objekta
Gregorčičev drevored 12, v izmeri 57,68 m2,
s shrambo v kleti v izmeri 2,50 m2, stoječi na
parceli številka 3205, katastrska občina Postojna, vložna številka 2853, ki ga je dolžnik
in zastavitelj pridobil na podlagi prodajne
pogodbe številka 55, sklenjene s prodajalcem Dolenjgrad gradbeno podjetje – d.o.o.,
Grosuplje z dne 8. 9. 2003, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
3,000.000 SIT s pripadki in stroški in denarne terjatve v znesku 4,775.600 SIT.
SV 408/2004
Ob-10896/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 408/2004 z dne
26. 3. 2004, je bilo stanovanje številka 5 v
prvem nadstropju poslovno-stanovanjskega
objekta, na naslovu Lackova cesta 41, Maribor, v izmeri 30,40 m2, s shrambo številka
5 v kletni etaži, v izmeri 4,01 m2, stoječe na
parceli številka 1102 in 1103, trenutno pripisana pri vložku številka 46, k.o. Zgornje
Radvanje in parceli številka 1105/1, trenutno pripisana pri vložni številki 1193, k.o.
Zgornje Radvanje in je last Sraga Roberta,
EMŠO 0205977500207, stanujoč Borova
vas 025, Maribor, in Sraga Zvonka, EMŠO
3009952500250, stanujoč Borova vas 025,
Maribor, vsakega do ene polovice, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d. Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 3,500.000 SIT s pripadki.
SV 471/2004
Ob-10897/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 471/2004 z dne
13. 4. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 72,16 m2, locirano v 2. nadstropju
poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu
Dunajska 19, Ljubljana – Bežigrad, ki stoji
na parc. št. 2130/1 in 2130/4, vl. št. 1686,
katastrska občina Bežigrad, s solastniškim
deležem na skupnih delih poslovno-stanovanjske stavbe, last dolžnika Horvat Ivana, EMŠO 0404959500189, stanujočega
Ljubljana, Dunajska 19, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalko,
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zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,270.000 SIT s pripadki.
SV 509/2004
Ob-10898/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 509/2004 z dne 14. 4.
2004, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št. 12, v II. nadstropju v izmeri 70,19 m2,
s shrambnim boksom v izmeri 5,14 m2 in
balkonom v izmeri 5,59 m2, skupaj v velikosti
80,91 m2, v poslovno stanovanjskem objektu, stoječem na parceli številka 865, 867 in
868, katastrska občina Tabor, last dolžnika
Balevski Igorja, EMŠO 2304971501177, stanujočega Maribor, Jezdarska ul. 5, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 219
232/12, sklenjene dne 20. 2. 2004, s prodajalcem Kograd Gradnje d.o.o., Miklavška c.
82, Hoče, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,400.000 SIT
s pripadki.
SV 531/2004
Ob-10899/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 531/2004 z dne 19. 4.
2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 28, ki se nahaja v IV. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Besednjakova ulica 1, ki stoji na parc. št. 1962,
katastrska občina Studenci, s pripadajočim
kletnim prostorom in s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah
objekta in na zemljišču, na katerem objekt
stoji ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnice in zastaviteljice Vesne Zavec, EMŠO
0811970505111, stanujoče Maribor, Besednjakova ul. 1, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 3. 2004 s
prodajalcem Zavec Francem, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,700.000 SIT s pripadki.
SV 163/04
Ob-10901/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, opr. št. SV-163/04 z dne
21. 4. 2004, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri
58,74 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v Krmelj 30, stoječega na parc.
št. 1000/6 k.o. Goveji dol, last dolžnice in zastaviteljice Vene Ksenije, stanujoče Krmelj
30, na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 10. 2001, sklenjene med Metalno TKN,
d.o.o. Krmelj – v stečaju, kot prodajalcem
in Vene Ksenijo (v pogodbi Prosenik Vene
Ksenija) kot kupcem, zastavljeno v korist
upnika Adamlje Janeza, stanujočega Stopiče 93, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 1,434.180 SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB 6.000 EUR s pripadki in
v korist upnika Arsenović Davida, stanujočega Pristavica 7, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 478.060 SIT, kar znaša po
prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana 2.000
EUR, s pripadki.
SV 164/04
Ob-10902/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, opr. št. SV-164/04 z dne
21. 4. 2004, je bilo enosobno stanovanje
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št. 7 v izmeri 46,40 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju v objektu v Novem mestu,
Seidlova cesta 56 – prej Cesta herojev 56,
stoječem na parc. št. 876, vpisani v z.k. vl.
št. 1239 k.o. Novo mesto, last dolžnice in
zastaviteljice Zupančič Zdenke, stanujoče
Novo mesto, Seidlova cesta 56, na podlagi menjalne pogodbe z dne 28. 12. 1998,
sklenjene med Zupančič Zdenko kot prvo
pogodbeno stranko in Ucman Marjano,
kot drugopogodbeno stranko, zastavljeno
v korist upnice Tomović Natalije, stanujoče
Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana
55, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,314.610 SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB 5.500 EUR s pripadki.
SV 118/2004
Ob-10908/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra, opr. št. SV 118/2004 z dne 21. 4.
2004, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Koper d.d., to je kredita
v znesku 38,000.000 SIT, ki se revalorizira
v višini temeljne obrestne mere, v skladu z
vsakokrat veljavnim Sklepom o obrestnih
merah za posamezne vrste kreditov, depozitov in hranilnih vlog Banke Koper d.d. in
obrestuje s 3,50% letno obrestno mero, ki
se spreminja skladno z vsakokrat veljavnim
Sklepom o obrestnih merah za posamezne
vrste kreditov, depozitov in hranilnih vlog
Banke Koper d.d. ter morebitnih zamudnih obresti in stroškov, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade
v plačilo najkasneje 30. 4. 2014, izvede z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah, ki niso vknjižene v zemljiški knjigi, to
sta poslovni prostor v izmeri 188,25 m2, v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na
naslovu Vojkovo nabrežje 25, Koper, ki stoji
na parcelah številka 505/2, vložna številka
749 k.o. Koper, in parceli številka 510/5, vl.
št. 865 k. o. Koper, last do celote dolžnika
– zastavitelja Franka Slavca iz Šareda 44,
Izola in stanovanje številka C1.02, tip: 2s
v izmeri 46,35 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta SO »Oktobrska revolucija«,
s shrambo v izmeri 2,02 m2 v podkleteni
etaži objekta in parkirnim mestom številka
49 v kletni etaži objekta, ki stoji na parceli
številka 2052/1, vl. št. 1659 katastrska občina Izola mesto, last do celote zastaviteljice
Elen Slavec iz Šareda 44, Izola.
SV 304/04
Ob-10909/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 304/04 z dne 19. 4. 2004, je bilo stanovanje številka 2 v pritličju, vhod II. stanovanjskega objekta na naslovu Prisojna cesta 10,
Radenci, ki je skupne izmere 75,32 m2, in je
solast zastaviteljev Starčič Mateja in Starčič Tadeje, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 30. 10. 1996 in notarsko
overjene dne 4. 11. 1996, s prodajalci Švec
Ano, EMŠO 1302919505184, Velika Polana
123 a, Velika Polana, Švec Borisom, EMŠO
0102962500436, Kranjčeva 8, Lendava,
Berden Marjeto, EMŠO 2311941505158,
Velika Polana 123a, Velika Polana in Božič Pavlo, EMŠO 0112945505209, Bratov
Učakar 58, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank St. Stefan–Jagerberg–Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, St. Stefan
i.R., Murecker Strasse 23, EIŠ 1870599, v
zavarovanje denarne terjatve v višini 37.500

EUR, kar znaša 8,925.000 SIT, s pripadki
ter za znesek 15.000 EUR iz naslova morebitnih stroškov izterjave neplačanega zapadlega kredita, kot bodo razvidni iz ustreznih
sodnih odločb.
SV 1402/2004
Ob-10910/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1402/2004 z dne
21. 4. 2004, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši Ul. Frankolovskih žrtev 17B, Celje, v
izmeri 61,85 m2, v lasti zastaviteljice Jelke
Ograjenšek, EMŠO: 1908956505068, stan.
Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 17B, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 198 z dne 27. 8. 1993, sklenjene s
prodajalko Kovinotehno d.d., Mednarodno
trgovsko podjetje Celje in vknjižbenega
dovoljenja Kovinotehne d.d., zastavljeno
v korist upnice Marije Kijevčanin, EMŠO:
1009941505237, stan. Ljubljana, Krimska
15, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.600 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB Banke
d.d., s pripadki.
SV 518/04
Ob-10911/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 518/04 z dne 20. 4. 2004,
je bil poslovni prostor v Kopru, Vojkovo nabrežje 33/A, v izmeri 27,91 m2, ki stoji na
parc. št. 436, vl. št. 745, k.o. Koper, last
zastavitelja Vižintin Slavka, lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št.
K3612-44/2003 z dne 15. 3. 2004 in dovolila
z dne 19. 4. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Steklar Slavko Vižintin s.p., v višini 5,833.132 SIT glavnice, z obrestno mero v višini 3,9% letno, ki
se spreminja skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah za posamezne
vrste kreditov, depozitov in hranilnih vlog
Banke Koper d.d. in stroški izterjave, z
zapadlostjo zadnjega obroka 30. 4. 2011,
v korist delniške družbe Banke Koper d.d,
matična št. 5092221, s sedežem v Kopru,
Pristaniška ul. št. 14.
SV 214/2004
Ob-11011/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 214/2004 z dne 22.
4. 2004, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom v skupni izmeri 81 m2 in se nahaja v
prvi etaži stanovanjske hiše na naslovu Trg
Rivoli 6, Kranj, stoječe na parc. št. 211/5, k.o.
Klanec, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice Irene Bošković, EMŠO 1011977505238,
stanujoče Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 31. 3. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 20. 4. 2004, oba sklenjena s
prodajalcem Ivanom Boškovićem, EMŠO
140974500226, stanujočem Trg Rivoli 6,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
z matično številko 1430564, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pp.
SV 222/2004
Ob-11012/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
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Škofje Loke, opr. št. SV 222/2004 z dne 22.
4. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 18,
ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jakčeva 17, stoječe na
parc. št. 745/4, k.o. Štepanja vas, v skupni
izmeri 61,76 m2, s pripadajočim 450/100
odstotnim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in
pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču, v lasti dolžnice Darje Kraj, EMŠO
0905966505160, stanujoče Litijska cesta
153, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 20. 4. 2004, s prodajalko Olgo Smrekar, roj. 11. 12. 1928,
stanujočo Jakčeva 17, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bohnstrasse 22, Dobrla vas, Avstrija, z
enolično identifikacijsko številko AJPES-a
1870653, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.000 EUR s pp.
SV 232/2004
Ob-11013/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 232/2004 z dne 22.
4. 2004, je bilo stanovanje št. 8, v skupni
izmeri 88,10 m2, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Belska cesta
44, Preddvor, ki stoji na parc. št. 398/4, k.o.
Breg ob Kokri, s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika in zastavitelja Sandija Rehbergerja,
roj. 22. 1. 1969, EMŠO 2201969500070,
stanujočega Dvorski trg 2, Preddvor in zastaviteljice Adrijane Reja, roj. 26. 2. 1975,
EMŠO 2602975505445, stanujoče Dvorski
trg 2, Preddvor, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 4. 2004 s prodajalko Lili Maver Bernik, roj. 22. 3. 1957, EMŠO
2203957505665, stanujočo Belska cesta 44,
Preddvor, na kateri je bil podpis prodajalke
overjen pri notarju Vojku Pintarju, dne 16. 4.
2004, pod OV 1995/2004, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, z matično številko 1430564,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.000 EUR s pp.
SV 163/2004
Ob-11014/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 163/2004 z
dne 16. 4. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. 15, v skupni izmeri 62,65 m2, v III.
nadstropju večstanovanjske hiše - blok, na
naslovu Pohorska cesta 3, Zreče, katerega
lastnik je Smogavec Ludvik, stan. Gorenje
pri Zrečah 27, Zreče, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 2. 2004, sklenjene s prodajalcema Špoljar Avgustom in Jožico, oba
stan. Cesta na Roglo 11k, Zreče, zastavljeno v korist upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje , za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT z valorizacijo v
višini temeljne obrestne mere.
SV 160/04
Ob-11015/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 160/04 z dne 15. 4.
2004, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica bratov Rupar 8, stoječe na parc.
št. 1222/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
53,69 m2, last zastaviteljev Saše Radoše-

Št.

vića in Mirjane Radošević, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 3.
2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, EMŠ: 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
32.500 EUR s pripadki.
SV 182/04
Ob-11016/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 182/04 z dne 15. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 8, z identifikaxijso
številko 00376, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 5, stoječe na parc. št.
538 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 25,57 m2,
last zastavitelja Emirja Čataka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠ: 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.000
EUR s pripadki.
SV 547/2004
Ob-11017/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 547/2004 z dne 22. 4. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 13, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ulica Toneta Tomšioča 70 b, Jesenice, ki stoji
na parc. št. 1321/7 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 45,31 m2, ki sestoji iz sobe v izmeri11,83 m2, sobe v izmeri 13,83 m2, kuhinje v
izmeri 8,18 m2, predsobe v izmeri 5,30 m2,
kopalnice z WC-jem v izmeri 3,51 m2, balkona v izmeri 0,56 m2 in kletnega prostora
v izmeri 2,10 m2, last zastaviteljev Biševac
Nafije in Biševac Šefka, Ulica Toneta Tomšiča 70 b, Jesenice, vsakega do polovice, na
temelju prodajne pogodbe z dne 6. 10. 1993
in pogodbe o priznanju lastninske pravice z
dne 29. 3. 2004, zastavljeno v korist upnika
Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, 1000 Ljubljana, matična številka:
1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 17.624,84 EUR s pripadki.
SV 712/04
Ob-11018/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 712/04 z dne 20. 4. 2004, je bilo
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
1,250.000 CHF, ki zapade v plačilo najkasneje dne 5. 8. 2011, ali predčasno v skladu
z določilom točke drugič tega sporazuma, z
vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih
kreditodajalec imel z uveljavljanjem vračila
navedene terjatve, zastavljeno stanovanje z
oznako 207, v izmeri 55,67 m2, ki se nahaja
v 2. etaži, s pripadajočo shrambo št. 12, ki se
nahaja v 2. kleti in parkirnim mestom št. 122,
ki se nahaja v 1. kleti, vse v stanovanjsko poslovnem objektu na naslovu Ljubljana, Celovška cesta 334, stoječem na parc. št. 430/1,
430/2 in 434/6, vse k.o. Šentvid, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču prej navedenih parcel, last kreditojemalca in zastavitelja M&M
Intercom trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe ŠT.
15/2002 – KP DN 20023/mp z dne 12. 12.
2002, sklenjene z družbo Givo d.o.o. kot prodajalko in M&M Intercom trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, kot kupcem in aneksa št. 1
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z dne 11. 12. 2002, sklenjenega med istima
strankama, in sicer vse v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, s sedežem Pavlitschgasse 5-7 PF
465, Klagenfurt, Avstrija.
SV 394/04
Ob-11019/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 394/04 z dne
22. 4. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
8, v izmeri 69,35 m2, v drugem nadstropju
na naslovu Ljubljanska cesta 95, Domžale, v stanovanjski soseski SPB2 Domžale,
Lamela 3, lociran na parc. št. 3911/1 k.o.
Domžale in h kateremu pripada tudi enako
oštevilčena klet v istem objektu ter garažni
boks št. 77 A v izmeri 11,76 m2, ki se nahaja
v garažni hiši Triplex in je lociran na parc.
št. 3094/3 k.o. Domžale, last zastaviteljice
Snežane Harnik, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, potrjene v obliki notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, SV 299/04,
sklenjene dne 8. 4. 2004, z Sašo Novak in
Marjetko Mayr, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 79.000 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 1409/2004
Ob-11089/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1409/2004 z dne 22. 4.
2004, je bil gostinski lokal v izmeri 30,89 m2,
ki se nahaja v pritličju trgovsko-servisnega
objekta v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade
10, stoječem na delih parcel št. 1/2, 1/3, 1/4,
23/1, 24/1 in 30/2, vse k.o. Nove Jarše, v
lasti zastavitelja Branka Hohneca, Ljubljana,
Šišenska cesta 9, EMŠO: 1605952500921,
na podlagi sporazuma o višini deležev na
skupnem premoženju, o delitvi skupnega
premoženja, o najemu stanovanja za določen čas in o varstvu, vzgoji in preživljanju
skupnih otrok z dne 30. 1. 1995, sklenjenega s Tanjo Poberžnik, Chengdujska 34,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
SV 197/04
Ob-11090/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 197/04 z dne 23. 4.
2004, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Hrušici, Hrušica 122, stoječe na
parc. št. 490/46 k.o. Dovje, v skupni izmeri
58,55 m2, last zastavitelja Stanislava Krajzla, na podlagi pogodbe št. ISP 372/92-O o
prodaji stanovanja z dne 9. 12. 1992, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠO: 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pripadki.
SV 203/04
Ob-11091/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 203/04 z dne 23. 4.
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2004, je bilo stanovanje št. 40, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta revolucije 5, stoječe na
parc. št. 538 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
36,25 m2, last zastaviteljev Senada Hatića
in Melise Hatić, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 4. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠO: 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR s pripadki.
SV 355/04
Ob-11323/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice na nepremičninah po 250.
členu ZIZ, SV 355/04 z dne 23. 4. 2004, notarja Marka Finka iz Celja, je bilo stanovanje
št. NII.24 v 2. nadstropju s pripadajočo kletjo
št. 24, v skupni izmeri 76,16 m2 ter parkirnima prostoroma št. 21 v izmeri 12,25 m2 in št.
24 v izmeri 11,27 m2, v stanovanjsko poslovnem objektu na Tržaški cesti 87 v Ljubljani,
ki leži na parc. št. 1687/11, 1686/1, 1687/1,
1687/7, 1687/8, 1687/9, 1686/4, k.o. Vič,
pridobljeno na podlagi pogodbe št. NII. 24
z dne 28. 4. 2004, med prodajalcem Robit
d.o.o., Trzin, ter Milinkovič Sanjo in Rajbar
Dejanom, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 41,195.000 SIT s pripadki,
napram dolžnici Milinkovič Sanji.
SV 547/04
Ob-11324/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 547/04 z dne 23. 4.
2004, sta bila garsonjera št. 47, v izmeri
27,44 m2, v 4. nadstropju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Jakčeva ulica 40, parc. št.
40732, k.o. Štepanja vas, s pravico souporabe na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah stavbe in kletni prostor – shramba št. 47, v izmeri 0,99 m2 – druga klet, last
zastavitelja Kokot Franca, Jakčeva ulica
40, Ljubljana, zastavljena v korist upnika
Škerjanc Jožeta, Ižanska 77, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 9.660
EUR s pripadki.
SV 550/04
Ob-11325/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 550/04 z dne 23. 4.
2004, je bilo stanovanje št. 1, s pripadajočo
kletjo, vse v skupni izmeri 30,57 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Zagorju, Cesta 20. julija 2, ki je last zastaviteljice Novak Danice, Malovaška ulica 23,
Brezovica pri Ljubljani, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 11. 2001, zastavljeno v
korist upnika Škerjanc Jožeta, Ižanska 77,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5.760 EUR s pripadki.
SV 377/2004
Ob-11326/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 377/2004 z dne
22. 4. 2004, sta parc. št. 2665/7 k.o. Pobrežje v izmeri 120 m², ki v naravi predstavlja vrstno hišo z oznako H5.1, Makedonska
101 in parc. št. 2665/14 k.o. Pobrežje, v
izmeri 15,27 m², ki v naravi predstavlja garažo z oznako GH033 ident. št. 7, kot posameznem delu stavbe v etažni lastnini ident.
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št. 88, last Spit plus d.o.o, na temelju prod.
pog. št. 11-021 z dne 3. 3. 2004, zastavljeni
v korist Banke Koper d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 16,000.000 SIT
s pp.
SV 600/04
Ob-11327/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 600/04
z dne 21. 4. 2004, je bila nepremičnina
– dvoinpolsobno stanovanje številka A15 z
oznako A2, P/3, v izmeri 70,44 m2, v pritličju,
s teraso v izmeri 3,59 m2, s pripadajočo kletno shrambo številka A15 z oznako A2, P/3, v
izmeri 4,90 m2 in atrijem v izmeri 34,16 m2,
v večstanovanjskem objektu »A«, Lackova
cesta 41d, Maribor, zgrajenem na parcelah
številka: 1122/1, 1122/2 in 1123, pripisanih
zemljiškoknjižnemu vložku številka 1202,
katastrska občina Zgornje Radvanje, s pravico na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah večstanovanjskega objekta in na
funkcionalnem zemljišču, ki je sorazmeren
vrednosti stanovanja glede na skupno vrednost etažne lastnine; in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2004, sklenjene
med dolžnico – zastaviteljico Hrast Majdo in
zastaviteljem Hrast Bojanom, kot kupcema
ter med Dodoma d.o.o., kot prodajalcem;
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice – zastaviteljice v višini 14,000.000 SIT s pripadki.
SV 299/04
Ob-11328/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. 299/04 z dne 23. 4.
2004, je bilo trisobno stanovanje, št. 61,
v izmeri 77,80 m2, ki leži v sedmem nadstropju stanovanjske hiše na Koželjskega
ulici 5, v Velenju, s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
stanovanjske hiše Koželjskega ulica 5, v
Velenju, ki je vpisana pri z.k. vl. št. 1658,
k.o. Velenje in stoji na parceli št. 2397/140,
ki je v solasti dolžnikov Ilije Ilinčića in Stoje
Kajtez, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 3. 2004, sklenjene z Matejem Runjakom iz Velenja, stan. Cesta IX/32, Velenje,
Matej Runjak pa je postal lastnik na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3. 2001,
sklenjene z Antonom in Ano Kusterbanj, Koželjskega 5, Velenje; slednja pa sta postala
solastnika na cit. stanovanju na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 8/93 z dne 15. 10. 1993, sklenjene z
Zavodom za urbanizem, Velenje, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 35.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
končnim rokom vračila dne 20. 3. 2019 in s
pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653.
SV 425/04
Ob-11329/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 425/04 z dne 22. 4.
2004, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 8 v izmeri 66,57 m2, s kletjo, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske
hiše v Slovenski Bistrici, Partizanska ulica
45, stoječe na parc. št. 796, vpisani pri vl.
št. 1380, k.o. Slovenska Bistrica, ki je do

celote last Jusufa Salkiča, stan. Partizanska ulica 45, Slovenska Bistrica, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 11/92-GH z
dne 6. 10. 1992, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald,
reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Republika Avstrija, en. id. št. 1870793, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Jusufa in Lidije Salkič, oba stan. Partizanska ulica 45, Slovenska Bistrica, v višini
26.350 EUR s pripadki.
SV 401/04
Ob-11330/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 401/04 z dne 21. 4.
2004, je nepremičnina, stanovanje št. 12 v
III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Staneta Severja 7, stoječe na
parc. št. 1610/6, k.o. Sp. Radvanje, ki je do
celote last Jurija Čretnika, stan. Ul. Staneta
Severja 7, Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo Bahnofsstrasse 2,
Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Jurija Čretnika, stan. Ul. Staneta Severja
7, Maribor in Andreje Čretnik, stan. Zelena
ulica 25, Maribor, v višini 7.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju banke
Slovenije na dan plačila oziroma izterjave
s pripadki.
SV 409/04
Ob-11331/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 409/04 z dne 21. 4.
2004, je nepremičnina, enoinpolsobno stanovanje št. 149 v skupni izmeri 51,93 m2,
s pripadajočim kletnim prostorom, ki se
nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Ruska ulica 10, stoječe
na parc. št. 399/1, vpisani v vl. št. 1023,
k.o. Tezno, ki je last Branka Celcerja in
Mirjane Obran, oba stan. v Mariboru, Ruska ulica 10, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1255/1-06/93 z dne 20. 5. 1993, z
aneksom št. 1 z dne 19. 6. 1996, kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 1996 in prodajne
pogodbe z dne 1. 10. 1999, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Branka Celcerja in Mirjane
Obran, oba stan. v Mariboru, Ruska ulica
10, v višini 17.000 EUR s pripadki.
SV 390/04
Ob-11332/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 390/04 z dne
20. 4. 2004, je nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 32 v izmeri 32,91 m2, s
kletno shrambo št. 32, ki se nahaja v V.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška ulica 2, stoječe parc. št.
176, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote
last Vesne Škorjanec, stan. Goriška ulica 2,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 251-4561/93-ZB z dne 25. 11. 1993,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Vesne Škorjanec,
stan. Goriška ulica 2, Maribor in Damijana
Dokla, stan. Ljubljanska ulica 88/b, Maribor,
v višini 15.000 EUR v tolarski protivrednosti
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po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave, s pripadki.
SV 126/04
Ob-11333/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV 126/04 z dne 23. 3. 2004,
je bilo stanovanje št. 11 v izmeri 76,52 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše Kidričeva cesta 55A v Velenju, last
Sablatnik Tatjane, roj. 29. 9. 1964, Kidričeva cesta 55A, 3320 Velenje, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 1995,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.287,45 EUR.
SV 365/04
Ob-11335/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, SV 365/04 z dne 28. 4.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, površine 62,59m2, v mansardi poslovno stanovanjske stavbe Jurovski dol 70A, Jurovski
dol, ki stoji na parc. št. 20/5, k.o. Jurovski
dol, last do celote Ošlaj Mirana, pridobljeno
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 4.
2004, med prodajalcem Križman Darkom in
kupcem Ošlaj Miranom, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.000 EUR s pripadki napram dolžniku
Ošlaj Miranu.
SV 561/2004
Ob-11340/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 561/2004 z dne
22. 4. 2004, je bila nepremičnina, enoinpolsobno stanovanje št. 001, v stanovanjski hiši
Borštnikova 023, Maribor, ki stoji na parceli
številka 1147/14, katastrska občina Spodnje Radvanje, v izmeri 52,68 m2 ter kletna
shramba v izmeri 3,46 m2, last zastaviteljev
Hanžekovič Alojza, EMŠO 1205939500191,
stanujočega Kopivnik 025, do 1/2 in Angele
Hanžekovič, EMŠO 0807943505536, stanujoče Kopivnik 025, do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 4. 2000
s Hildo Matijašič, kot prodajalko, zastavljena
v korist upnice Steiermärkische Bank und
Sparkassen AG, Sparkassenplatz 004,
A-8011 Graz, Avstrija, identifikacijska št.
1900773, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.500 EUR s pripadki oziroma v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
SV 584/2004
Ob-11341/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 584/2004 z dne
23. 4. 2004, je bila nepremičnina, trgovina
v izmeri 163,10 m2, WC v izmeri 2,86 m2,
pisarni v izmeri 13,87 m2, 1/2 hodnika v izmeri 7,70 m2, skupaj 187,53 m2, kar vse se
nahaja v pritličju in skladiščnem prostoru v
kleti v izmeri 122,46 m2; površine v pritličju
in kleti znašajo skupaj 309,99 m2, v stavbi
zgrajeni na parceli številka 841/7, pripisani pri vložni številki 441, katastrska občina
Zgornji Jakobski dol, last zastavitelja Zgoznik Janka, EMŠO 0111960500462, stanujočega Kaniža 022, Šentilj v Slovenskih
goricah, do 1/1, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 13. 4. 2004, s prodajalko Kmetijsko zadrugo Pesnica z.o.o.,
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zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45,000.000 SIT s
pripadki in za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45,000.000 SIT s pripadki.
SV 305/04
Ob-11342/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 305/04 z dne 28. 4.
2004, je trisobno stanovanje št. 41, v V.
nadstropju večstanovanjske hiše Frankovo
naselje 68, Škofja Loka in kletni prostor št.
41, last dolžnikov in zastaviteljev Munire
Konjević, EMŠO 3004950168303, Sulejman
Konjević, EMŠO 3009979500287 in Senad
Konjević, EMŠO 1204984500244, vsi prebivališče Škofja Loka, Frankovo naselje
68, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
- Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33, 9072 Ludmannsdorf, Republika
Avstrija (številka FN 115070 x trgovinskega
sodišča v Celovcu, enolična identifikacijska
številka 1868063), za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 32.500 EUR s pogodbenimi obrestmi v višini trimesečni Euribor plus
4,5% letno in 5% zamudnimi obrestmi.
SV 557/04
Ob-11343/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 557/04 z dne
28. 4. 2004, je bil poslovni prostor v izmeri
169,30 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovnega bloka »C« na naslovu Trebinjska ulica 7, v Ljubljani, ki stoji na zemljišču parc. št. 408/2, parc. št. 402, parc. št.
401/1 in parc. št. 829 k.o. Brinje in parc. št.
982/1 k.o. Stožice, ki je last zastaviteljice
družbe Sova d.o.o., Trebinjska 7, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 7.
1992, zastavljen v korist upnika DLC d.o.o.,
Vodovodna cesta 93, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
SV 497/04
Ob-11344/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora opr. št. SV 497/04 z dne 28. 4.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v
podstrešju obstoječega stanovanjsko poslovnega objekta v Mariboru, Ulica heroja
Bračiča 22, v izmeri 50,94 m2, stoječega
na parc. št. 1848, k.o. Maribor – Grad, na
podlagi kupne pogodbe z dne 5. 9. 2000,
sklenjene s prodajalko Dremelj Dragico,
last Žolger Dušice, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13.000 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa
3,097.367 SIT, z letno obrestno mero 6%, ki
začne teči 20. 5. 2004 in 5% zamudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti zadnjega
obroka dne 20. 2. 2015.
SV 689/04
Ob-11345/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 689/04 z dne 23. 4.
2004, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje v 5. in 6. nadstropju z oznako D-502 v
velikosti 136,09 m² stanovanjskih površin, s
teraso v velikosti 13,40 m², shrambo z oznako S-D-502 v velikosti 5,08 m² in garažnim
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boksom št: K1-GB 01 v izmeri 12,50 m² in pomožnim prostorom v izmeri 8,80 m² v I. kletni
etaži in garažnim mestom K1 -GM 26 v izmeri 22,59 m² v I. kletni etaži, ki je last zastaviteljev Korošec Deana in Korošec Nataše,
oba iz Maribor, Koroška cesta 118 na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-4/04 z dne 23. 4.
2004, sklenjene s Stanovanjskim skladom
RS, javni sklad. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnika Stanovanjskega sklada RS,
javni sklad, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 27,090.558 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 15/2004
Os-10912/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 15/2004 sklep z
dne 20. 4. 2004:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: M & C Korošec, Nizkogradnja, hidrogradnja in gradbena mehanizacija, Korošec Marjan s.p., Ložnica pri
Žalcu 43, Žalec (matična številka: 5692111)
in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (20. 4. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja
L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Alea Group d.o.o., Glavni trg 12,
Celje,
2. Alea Inženiring d.o.o., Glavni trg 12,
Celje,
3. Komercialna banka Triglav d.d., Beethovnova 14, Ljubljana – v stečaju,
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4. RS, Ministrstvo za finance, DURS
Ljubljana,
5. predstavnik delavcev – Marjan Korošec.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,500.000 SIT na TRR tega
sodišča, št. 01100-6960421564, sklic na št.
5-15-2004, v roku 8 dni po prejemu pisnega
odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 4. 2004
St 20/2004
Os-10913/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2004 z dne 9. 4. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Top-His, računalniške storitve Porotož,
d.o.o. – v likvidaciji, Senčna pot 10,
Portorož, matična št. 5365830 ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe
iz sodnega registra.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2004
St 28/2001
Os-10914/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
tega sodišča, opr. št. St 28/2001 z dne 22. 3.
2004, se stečajni postopek nad dolžnikom
Premoženje izbrisane družbe Avto šola
SKPŠ & co. d.o.o. Koper, Izolska vrata
2, zaključi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 3. 2004
St 16/2000
Os-10915/04
Na podlagi sklepa opr. št. St 16/2000 z
dne 16. 4. 2004 se stečajnega upravitelja
Gradbenega podjetja Gradis Koper d.d.,
Obrtniška ulica 15, Koper, Marjana Flego,
II. Prekomorske brigade 36c, razreši.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 4. 2004
St 5/95
Os-10916/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/95 z
dne 9. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Planum p.o. Radovljica
– stečajna masa, Gorenjska cesta 26,
Radovljica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 3. 2004
St 26/2001
Os-10917/04
To sodišče, je s sklepom St 29/2004
dne 16. 4. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AS Prom, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, matična številka
5967856, šifra dejavnosti 51.700.
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
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transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijaveljenih terjatev
bo dne 13. 7. 2004 ob 10.15, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, sejna
soba, 9. nadstropje.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2004
St 96/2003
Os-10918/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 96/2003 z dne 16. 4. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Plasma
d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana – v
stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2004
St 136/2003
Os-10919/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom O.D.I. d.o.o., Šišenska 131,
Ljubljana, za dne 25. 5. 2004 ob 10.15, v
prostorih tega sodišča na Slovenski 41, 9.
nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2004
St 22/03
Os-10920/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 22/2003 dne 14. 4. 2004 stečajni postopek nad dolžnikom Jabolko Computers
d.o.o. – v stečaju, Ulica Stare pravde 11,
Ljubljana, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2004
St 78/2002
Os-10921/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 78/2002 dne 9. 4. 2004 stečajni postopek nad dolžnikom IMS-JASLU Industrijski
management, servis d.o.o., Ljubljanska
90, Domžale – v stečaju, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2004
St 47/2004
Os-10922/04
To sodišče je s sklepom St 47/2004 dne
21. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zaključna dela v gradbeništvu
Kolar Marjan, s.p., Prvomajska ul. 3, Litija, matična številka 5328433, šifra dejavnosti 45.220.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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 6. 9. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2004
St 157/2003
Os-10923/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 157/2003 z dne 19. 4. 2004 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Kos Ignacom s.p.
s firmo Kos Ignac s.p., servis in obnova
vodovodnih naprav, Vosek 26/b, 2231
Pernica, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2004
St 12/2004
Os-10924/04
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 12/2004 z dne 19. 4. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Mazreku Rustemom s.p. s
firmo Zidarstvo in fasaderstvo “Mazreku”,
Mazreku Rustem s.p., Vrhloga 70, 2331
Pragersko, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2004
St 167/2003
Os-10925/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 167/2003 z dne 19. 4. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Kolarič Škrlec Simono s.p., s firmo
Posredništvo Trend, Simona Kolarič Škrlec s.p., Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart.
II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je potrebno vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 19. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2004
St 64/2003
Os-10926/04
To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajnem
postopku Milan Kristl s.p., Posredovanje in
zastopanje, Comecom trade, Prvomajska
9, Maribor, izven naroka dne 19. 4. 2004,
sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžniku
Milan Kristl s.p., Posredovanje in zastopanje, Comecom trade, Prvomajska 9,
Maribor, se postavi Darko Vran, odvetnik iz
Maribora, Ul. Talcev 3, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2004
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St 15/2004
Os-10927/04
1. Z dnem 20. 4. 2004 začne stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina na drobno,
Vida Horvat s.p., Žižki 61/a.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100154.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 9. 2004 ob 9.30, v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 4. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2004
St 18/2004
Os-10928/04
1. Z dnem 20. 4. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Duorex – trgovsko, storitveno podjetje Črenšovci d.o.o.,
Prekmurske čete 74, Črenšovci.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100184.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 9. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 4. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
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nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2004
St 4/2004
Os-10929/04
1. Z dnem 20. 4. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom GG Tur, Podjetje za turizem, posredništvo in trgovino
d.o.o., Lendava, Glavna ulica 2, Lendava.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100044.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 9. 2004 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. 12 tega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 4. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2004
St 38/2003
Os-10930/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 38/2003 z dne 31. 3. 2004, ki je postal
pravnomočen dne 13. 4. 2004, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Greda, tovarna sadnih izdelkov
d.o.o. Mirna, Pod Radovnico 3, Mirna in
njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
I.
A)
A1 Razred terjatev upnikov – zaposlenih in ločitvenega upnika SKB Banka d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, katerih položaj se
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni.
A2 Razred terjatev, kjer se nahajajo obveznosti do upnika Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki
se odpoveduje ločitveni pravici ob pogoju,
da je prisilna poravnava sprejeta.
B) Razred terjatev navadnih upnikov, ki
jih bo dolžnik poplačal v višini 20% brezobrestno v roku, ki ni daljši od enega leta od
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
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C) Razred terjatev upnikov – delavcev
iz naslova neizplačanih regresov, jubilejnih
nagrad, razlik v plačah in ostale, ki jih bo
dolžnik poplačal v višini 60% brezobrestno
v roku, ki ni daljši od 3 let od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave.
D) Razred terjatev iz naslova davkov
in prispevkov, ki jih bo dolžnik poplačal v
višini 20% brezobrestno v roku, ki ni daljši od enega leta po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi. Za terjatve iz naslova
zamudnih obresti od neplačanih davkov in
prispevkov je v skladu s tretjim odstavkom
16. člena ZFPPod predviden odpust celotne
obveznosti.
II. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu po posameznih razredih – tabela
št. 1 z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih, navedenih v I/B, C, D izreka tega sklepa.
Upnik Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, se je s sklepom kreditnega odbora z
dne 3. 2. 2004 ob pogoju sprejetja prisilne
poravnave (56. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji) odpovedal ločitveni pravici – zastavni pravici, ki jo ima na
podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa opr. št. SV 418/2002 z dne 16. 5.
2002 v višini 533,000.000 SIT z obrestno
mero v višini 7% letno in vknjiženi prepovedi odtujitve in obremenitve ter zaznambe
neposredne izvršljivosti na nepremičninah,
vpisanih v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Litiji v vl. št. 649, 655, 763 in 832, vse
k.o. Vodice in z izdajo izbrisane pobotnice z
dne 12. 3. 2004, ki je bila notarsko overjena,
dal dovoljenje, da se ta zastavna pravica,
prepoved odtujitve in obremenitve ter zaznamba neposredne izvršljivosti izbriše.
III. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
IV. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike, katerih terjatve so bile
ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
V. Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 4. 2004
St 9/2004
Os-10931/04
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Jakob Trade trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Stržovo 84, Mežica,
matična številka 5754119, šifra dejavnosti
15.150.
II. Odslej se firma dolžnika glasi: Jakob
Trade trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Stržovo 84, Mežica – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, Navrški vrh 3c, Ravne
na Koroškem.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
8. 9. 2004 ob 10. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev,
šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega pstopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
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hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s predpisano sodno takso in jo dokumentirati z ustreznimi listinami.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 20. 4.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 4. 2004
St 37/2003
Os-10932/04
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Gerd storitve, gostinstvo in trgovina
d.o.o., Pod gonjami 110, Prevalje, matična
številka 5531519, šifra dejavnosti 070250.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Gerd
storitve, gostinstvo in trgovina d.o.o., Pod
gonjami 110, Prevalje – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
8. 9. 2004 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev,
šteto 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. 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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s predpisano sodno takso in jo dokumentirati z ustreznimi listinami.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 4.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 2004
St 121/2003
Os-11104/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 121/2003:
V stečajnem postopku nad dolžnikom:
Nataša Gracer Grajžl s.p., Frizerski studio Gracer, Celovška ulica 1, Celje, se I.
narok za preizkus terjatev, ki je razpisan za
dne 14. maja 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
Okrožnega sodišča v Celju prekliče.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2004
St 43/2003
Os-11105/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom ILES, Lesna industrija, d.o.o.,
Spodnja Kanomlja 23/A, Spodnja Idrija,
ki bo dne 26. 5. 2004 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. 108/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
št. 114/I med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 2004
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St 27/2003
Os-11106/04
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 27/2003, začetim nad dolžnikom G7
– Efekt družba za varovanje d.o.o., Gmajna
44b, Slovenj Gradec (prej Efekt Varovanje
premoženja in oseb d.o.o. Slovenj Gradec,
Gmajna 44b), upnike na narok za sklenitev
prisilne poravnave, ki bo dne 2. 6. 2004 ob 9.
uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba, mora
h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo upoštevale samo pravilne
glasovnice in samo tiste, ki jih bo poravnalni
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 2004
St 24/95
Os-11272/04
1. Stečajna upraviteljica Ingrid Podlesnik, Vipavska 19, Celje, se razreši funkcije
stečajne upraviteljice nad dolžnikom: Elektrokovinar Laško s.p., Celjska cesta 52,
Laško – v stečaju.
2. Za novega stečajnega upravitelja
se imenuje Rudi Hramec s.p., Prihova 18,
Nazarje, številka delovnega dovoljenja:
L17/2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 4. 2004
St 20/2003
Os-11273/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 20/2003 sklep z dne 21. 4. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Hoteli Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina - v stečaju (matična
številka: 1270826, šifra dejavnosti 55.100),
se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hoteli Rogaška
Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka:
1270826, šifra dejavnosti 55.100), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 4. 2004
St 20/2003
Os-11274/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 20/2003 sklep z dne 21. 4. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
GPT-KIT, Gradbeništvo, projektiranje in
trgovina d.o.o., Stritarjeva 29, Rogaška
Slatina – v stečaju (matična številka:
5943639, šifra dejavnosti 45.210), se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2.Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: GPT - KIT,

Gradbeništvo, projektiranje in trgovina
d.o.o., Stritarjeva 29, Rogška Slatina – v
stečaju (matična številka: 5943639, šifra
dejavnosti 45.210), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 4. 2004
St 73/2002
Os-11276/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 73/2003 sklep z dne 22. 4. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Klobuk gostinstvo d.o.o., Zadrže 2, Šmarje
pri Jelšah – v stečaju (matična številka:
5722039), se zaključi v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.
2.Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Klobuk gostinstvo d.o.o., Zadrže 2, Šmarje pri Jelšah – v
stečaju (matična številka: 5722039), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2004
St 65/2001
Os-11277/04
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 8/96 – odl. US, 39/97 in
52/99) to sodišče objavlja oklic o začetku
stečajnega postopka.
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2001 z dne 21. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Secom d.o.o.,
Sežana, Kolodvorska 3.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Secom d.o.o., Sežana
– v stečaju, Kolodvorska 3, Sežana.
3. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Miroslav Benedejčič, Ulica II. Prekomorske brigade 52, Koper.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 9.
2004 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 22. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2004
St 46/2003
Os-11279/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2003 z dne 22. 4. 2004, na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Kat, trgovina, zastopanje in proizvodnja, Kranj,
d.o.o., Hotemaže 17A, Preddvor, matična
številka 5314437, šifra dejavnosti 51.190
in ga takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa bo navedeni
dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2004
St 6/2004
Os-11280/04
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 6/2004 z dne 7. 4. 2004 začelo
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postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Osojnik & CO za inženiring in trgovino
d.o.o., Orešje na Bizeljskem, Bizeljsko,
matična številka 1686097.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
voje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikom v
roku 30 dni, po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Zdravko Groboljšek, Trg svobode 9,
Sevnica.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Jata Emona d.d., Agrokombinatska
84, Ljubljana,
– Orbico d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
– Sano d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana,
– ZTKI Hrastnik d.d., Za Savo 6, Hrastnik,
– Hercigonja Krešimir, Mala Cikava 9a,
Novo mesto.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 7. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 4. 2004
St 170/2002
Os-11281/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 170/2002 dne 20. 4. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžniom Karantanija film
d.o.o., Dalmatinova 3, Ljubljana, zaradi
premajhne stečajne mase zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2004
St 128/2003
Os-11282/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 128/2003 z dne 21. 4. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad Sedea d.o.o., – v
stečaju, Stegne 25a, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2004
St 88/2002
Os-11283/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 88/2002 z dne 20. 4. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad Klarič Nada s.p.,
Trgovina Nada – v stečaju, Kočevje,
Ljubljanska c. 5.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2004
St 38/96
Os-11284/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Pik Exclusive d.o.o. – v stečaju,
Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2004

Št.

St 147/2003
Os-11285/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 147/2003 z dne 22. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Feroterm - Lenterm toplotna tehnika d.o.o.,
Mariborska c. 12, Selnica ob Dravi.
Odslej firma glasi: Feroterm - Lenterm
toplotna tehnika d.o.o., Mariborska c. 12,
Selnica ob Dravi, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje Ignac Marinič, Svetozarevska 10, 2000
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva,
ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka
objavljen v Uradnem listu RS, in sicer v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 9.
2004 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 22. 4.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2004
St 25/2004
Os-11286/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2004 z dne 22. 4. 2004 zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad podjetjem Elektrowatt, podjetje za
trgovsko in storitveno dejavnost d.o.o.,
Limbuš, Ipavčeva ulica 8.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2004
St 47/2003
Os-11287/04
To sodišče je dne 21. 4. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 47/2003, da se začne stečajni postopek zoper Movix, d.o.o., Poslovne storitve, Šempeter pri Gorici, Goriške
fronte 46.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 1.
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 najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00004703. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. 8. 2004 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Ogals je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 4. 2004
St 5/2002
Os-11288/04
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 5/2002 na seji senata dne 22. 4. 2004
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeno podjetje Novo mesto d.o.o. – v
stečaju, Medičeva 15, Novo mesto, se
zaključi.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Gradbeno podjetje Novo mesto d.o.o.
– v stečaju, Medičeva 15, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 4. 2004
St 15/2003
Os-11289/04
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 15/2003 na seji senata dne 23. 4. 2004
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžniom W.A.M.
Tricots, proizvodnja tekstila in trgovina
Črnomelj d.o.o. – v stečaju, Belokranjska
28/a, Črnomelj, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik W.A.M. Tricots, proizvodnja tekstila in
trgovina Črnomelj, d.o.o. – v stečaju, Belokranjska 28/a, Črnomelj, izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 4. 2004

Izvršbe
In 2003/00263
Os-9846/04
Rubež stanovanja, opravljen dne 10. 3.
2003, ima pomen zaznambe izvršbe tudi
v zadevah zaradi izterjave denarnih terjatev upnika Skupnosti lastnikov, Ulica
Hermana Potočnika 37, Ljubljana, zaradi
izterjave 166.079 SIT in zaradi izterjave
146.400 SIT.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2004
In 2001/00001
Os-10142/04
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe tudi z novim izvršinim sredstvom
tega sodišča, opr. št. In 2001/00001 z
dne 1. 10. 2003, se v korist upnika SZ
Atrij z.o.o., Lava 7, Celje, zaradi izterjave
95.520 SIT s pp, v skladu z 211/III členom
ZIZ opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja
št. 11, na naslovu Ul. Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, v izmeri 55,35 m2, ki v naravi obsega kuhinjo 10,56 m2, sobo 17,22 m2,
sobo 12,60 m2, hodnik 6,30 m2, kopalnico
4,10 m2, balkon 3,22 m2 in druge prostore
1,37 m2, ki je last dolžnika Jožeta Gajška,
stanujoč Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 49/91 z dne 12. 11.
1991, v zvezi z menjalno pogodbo z dne
16. 4. 1993. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 5. 4. 2004
In 2001/00007
Os-10143/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 2001/00007 z dne
20. 12. 2002, se v korist upnika SZ Atrij
z.o.o., Lava 7, Celje, zaradi izterjave
142.401 SIT s pp, v skladu z 211/III členom ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 11, na naslovu Ul. Miloša Zidanška
8/b, Šentjur, v izmeri 55,35 m2, ki v naravi
obsega kuhinjo 10,56 m2, sobo 17,22 m2,
sobo 12,60 m2, hodnik 6,30 m2, kopalnico
4,10 m2, balkon 3,22 m2 in druge prostore
1,37 m2, ki je last dolžnika Jožeta Gajška,
stan. Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, na
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podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 49/91 z dne 12. 11. 1991,
v zvezi z menjalno pogodbo z dne 16. 4.
1993. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 5. 4. 2004
In 2001/00008
Os-10144/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 2001/00008 z dne 20. 12.
2002, se v korist upnika SZ Atrij z.o.o.,
Lava 7, Celje, zaradi izterjave 96.713 SIT
s pp, v skladu z 211/III členom ZIZ, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 11, na
naslovu Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, v
izmeri 55,35 m2, ki v naravi obsega kuhinjo
10,56 m2, sobo 17,22 m2, sobo 12,60 m2,
hodnik 6,30 m2, kopalnico 4,10 m2, balkon
3,22 m2 in druge prostore 1,37 m2, ki je last
dolžnika Jožeta Gajška, stanujoč Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
49/91 z dne 12. 11. 1991, v zvezi z menjalno pogodbo z dne 16. 4. 1993. Zapisnik o
rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 5. 4. 2004
In 2002/00040
Os-10145/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 2002/00040 z dne 20. 12.
2002, se v korist upnika SZ Atrij z.o.o.,
Lava 7, Celje, zaradi izterjave 198.215 SIT
s pp, v skladu z 211/III členom ZIZ, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 11, na
naslovu Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, v
izmeri 55,35 m2, ki v naravi obsega kuhinjo
10,56 m2, sobo 17,22 m2, sobo 12,60 m2,
hodnik 6,30 m2, kopalnico 4,10 m2, balkon
3,22 m2 in druge prostore 1,37 m2, ki je last
dolžnika Jožeta Gajška, stanujoč Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
49/91 z dne 12. 11. 1991, v zvezi z menjalno pogodbo z dne 16. 4. 1993. Zapisnik o
rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 5. 4. 2004
In 2002/00055
Os-10146/04
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe
tudi z novim izvršilnim sredstvom tega sodišča, opr. št. In 2002/00055 z dne 19. 12.
2002, se v korist upnika SZ Atrij z.o.o., Lava
7, Celje, zaradi izterjave 208.725 SIT s pp, v
skladu z 211/III členom ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanja št. 11, na naslovu Ul. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, v izmeri 55,35 m2,
ki v naravi obsega kuhinjo 10,56 m2, sobo
17,22 m2, sobo 12,60 m2, hodnik 6,30 m2,
kopalnico 4,10 m2, balkon 3,22 m2 in druge
prostore 1,37 m2, ki je last dolžnika Jožeta
Gajška, stanujoč Ul. Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 49/91 z dne 12. 11.
1991, v zvezi z menjalno pogodbo z dne 16.
4. 1993. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 5. 4. 2004
In 2001/01293
Os-8953/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 1. 6. 2001, opr. št. I 2001/06152, je
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bil dne 1. 3. 2004 opravljen v korist upnika
Standom Engineering Loboda k.d., Ljubljana, Koseskega 11, rubež stanovanja št.
12, v izmeri 90,6 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kunaverjeva
14, Ljubljana, last dolžnikov Dimic Janeza
in Mire, Kunaverjeva 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2004
In 2001/01130
Os-9844/04
Rubež stanovanja št. 18, v III. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Cesta 24.
junija 74 v Ljubljani, ki je last Turk Andreje,
opr. št. In 2001/01130, In 2002/01331, In
2002/01487 in In 2003/01014, opravljen
dne 27. 9. 2000, ima pomen zaznambe izvršbe tudi zaradi izterjave denarne terjatve
Skupnosti lastnikov stanovanj, Cesta 24.
junija 74, Ljubljana, v višini 339.747,50
SIT, Rosić Slobodanke v višini 2,094.424
SIT s pp, lastnikov stanovanj večstanovanjske hiše, Cesta 24. junija 74, Ljubljana, v
višini 528.651 SIT in lastnikov stanovanj
večstanovanjske hiše, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, v višini 53.308 SIT.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2004

postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 9. 2003
In 3/98
Os-6908/04
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Martina Puncerja, Podvin
21, Žalec, ki ga zastopa odvetnica Breda
Kovač iz Žalca, zoper dolžnika, pokojni
Branko Krašovec, nazadnje stanujoč Graškogorska 22, Velenje, zaradi izterjave
35.000 DEM s pp, sedaj 17.895,22 EUR
s pp, na podlagi prvega odstavka 4. točke
drugega odstavka in četrtega odstavka 82.
člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ in 37/2
členom ZIZ, s sklepom z dne 9. 3. 2004,
dolžniku Krašovec Branku postavilo začasno zastopnico Natašo Pogorelčnik, Cesta
talcev 2, Velenje, odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v
tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler
sodišču ne bodo znani dediči, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne bo sporočil sodišču, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 3. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
II P 1675/2003
Os-4493/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke A1, investicijsko
upravljanje d.d., Vodovodna 93, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Vlasta Čulap
iz Ljubljane, proti toženi stranki Gošnjak
Viliju, Železnikarjeva ulica 15, Maribor, začasno Rue Ibn Badis št. 7, Tunizija, zaradi
plačila 1,494.862 SIT s pp, dne 2. 2. 2004
sklenilo:
toženi stranki Gošnjak Viliju se v zadevi
pod opr. št. II P 1675/2003, 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 2. 2. 2004
I 686/1999
Os-9576/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku svetniku Silvestru Zagrajšku
v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta
134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec iz Kranj, zoper dolžnika Darka Pajka, Mrzla Planina 42, Zabukovje, zaradi izterjave 37.890 SIT s prip., dne 17. 9. 2003
sklenilo, da se dolžniku Darku Pajku, nazadnje stanujočem Mrzla Planina 42, Zabukovje, postavi začasni zastopnik Branko
Derstvenšek, odvetnik v Sevnici.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva

Oklici dedičem
III D 748/2003
Os-9693/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pok. Alojziji (Lucille Luise) Ogrinc, hčeri Franca, roj. 2. 12.
1902, umrli 6. 9. 1985 v ZDA, nazadnje
stanujoči East Street, Euclid, Ohio.
Zapustnica je umrla brez oporoke, zaradi česar sledi dedovanje po zakonu.
Sodišče s tem oklicem poziva vse
zapustničine pravne naslednike, da se v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
zglasijo in uveljavijo svoje pravice do dediščine.
Po preteku oklicanega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in
zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2004
I D 738/97
Os-11314/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pokojnem Helmich Leonu Dušanu, roj. 12. 1. 1925,
umrlem 18. 7. 1997, nazadnje stanujočem
Cesta I/38, Novo Polje.
Kot upravičenec do dedovanja na podlagi zakona pride v poštev tudi njegov sin
Helmich Miloš, ki se nahaja neznano kje.
Poziva se Helmich Miloša in njegove
morebitne pravne naslednike, da se prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 99/2004
Rg-2177/04
Družba Gradbinec-IP, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., s sedežem Cesta na Rupo 45,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06492/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Inženiring projekt Kranj, d.o.o. – v stečaju, Nazorjeva ul. 1, Kranj in Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 2004
SRG-02303/2003
Rg-11313/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Johan
Plus, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Brilejeva 14, objavlja sklep:
Johan Plus, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 14, reg. št. vl.
1/26336/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 3. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Beganovič Zlatko, Ljubljana, Mladinska ulica 21, z ustanovitvenim
kapitalom 1,650.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003
Srg 755/2004
Rg-9699/04
Družba Profi BSP, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 18/M, Zgornja Kungota, reg. št. vl.
1/3928-00, katere družbenica je Božič Sonja,
Kozjak nad Pesnico 18/M, Zgornja Kungota,
po sklepu družbenice družbe z dne 25. 3.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Božič
Sonja.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2004

Št.

Srg 708/2004
Rg-9700/04
Družba RS-LEGE ARTIS, družba za
storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.,
Pod vinogradi 45, Kamnica, reg. št. vl.
1/9784-00, katere družbenica je Lipovec
Sabina, Pod vinogradi 045, Kamnica, po
sklepu družbenice družbe z dne 19. 3. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Lipovec
Sabina.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2004
Srg 49/2004
Rg-9702/04
Družba GIPON, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Žamenci
8a, Dornava, reg. št. vl. 1/3009-00, katere
ustanovitelj je Golub Josip, Žamenci 8a,
Dornava, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 30. 1. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
upnikom je prevzel Golub Josip.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Prigo d.o.o., Brezovica, preklicuje žig. Odtis
žiga je v črni barvi; maksimalne velikosti 40 × 20
mm; besedilo je sredinsko poravnano. Odtis je
sestavljen iz logotipa podjetja Prigo d.o.o., pod
njem pa je napisana dejavnost podjetja “podjetje
za transport, gradbeništvo in trgovino d.o.o., Podpeška 10, Brezovica”. Odtis je vseboval tudi zaporedno številko 3, desno spodaj. Ob-11157/04

Priglasitveni list
Čpajaković Veroljub s.p., Koroška 9, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-1298/95, izdan dne
1.1.1995. gni-150763
Kolar Starina Andreja s.p., Cesta III. bat. VDV
12, Mirna, priglasitveni list, opravilna št. 057-0220/
94, izdan dne 16.6.1994. gnr-151029
Kos Alojz, Zaloška cesta 181, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 036234/1613/01-36/
2001 in obrtno dovoljenje, izdana dne 18.7.2001.
gnl-150885
Majcen Euroterminal, d.o.o., Vilharjeva 3,
Celje, obrtno dovoljenje, št. 050807/2711/03-13/
2003 - reprezentativno, izdano dne 13.11.2003.
gnu-150676
Pečko Kekec Ljiljana s.p., Zgornji Porčič 115,
Sv.trojica v Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna
št. 21-0347/95, izdan dne 1.1.1995. gnv-150779
Pošebal Danilo s.p., Perkova 18, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-1315/87,
mat. št. obrata 1200437, izdan dne 20.7.1998.
gnh-151014
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Puhek Roman Jože, Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 064-7100/
2001, izdan dne 6.7.2001. gnc-150869
Sajko Jože, Rajnkovec 5, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št. 54-808/1995, izdan dne
1.1.1995. gnp-150756
Smrke Ivan, Žorgova 86, Ljubljana-Črnuče, priglasitveni list, opravilna št. 24-166/94, izdan dne
18.4.1994. gnq-150930
Sušnik Alojz, Soteska 63, Kamnik, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 4250294 in obrtno dovolenje z isto številko. gns-150728
Štusej Alojz s.p., Prevoz stvari, Ulica Marka
Šlajmerja 31, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1394/94, mat. št. obrata 5466734, izdan dne
26.9.1994. gnd-150893
Tomažinčič Ivan, Dobrava 24/b, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013-0251/94, izdan
dne 24.5.1994. gnj-150762
Vodušek Metka, Na livadi 11, Ruše, priglasitveni list, opravilna št. 064-4201/95, izdan dne
28.1.2000. gng-150615
Zorjan Dušan, Nasipna 67/b, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1766/94, izdan dne
3.8.1994. gnh-150614

Potne listine
Aleksić Valentina, Ciril Metodov drevored 19,
Ptuj, potni list, št. P00180992. gnv-150675
Alibegić Valdina, Trstenik 15, Trebnje, potni list,
št. P00005877. gnz-150746
Bakan Anton, Lipovci 15, Beltinci, potni list, št.
P00626244. gnj-150662
Božnar Emil, Ribniška ulica 15, Ljubljana, potni
list, št. P00494930. gnm-151034
Brovč Edita, Trnje 18, Železniki, potni list, št.
P00786549. gny-151022
Djekić Adam, Cesta dveh cesarjev 387, Ljubljana, potni list, št. P00440890. gne-150842
Dorić Novalija, Rudarska 26, Kisovec, potni list,
št. P00967717. gnc-150673
Drnovšek Miriam, Cesta padlih borcev 5,
Hrastnik, potni list, št. P00722877. gnz-150796
Gabrić Vedran, Partizanska 1, Bled, potni list,
št. P00868863. gnv-150800
Globočnik Primož, Voklo 49, Šenčur, potni list,
št. P00826654. gnf-150916
Habič Jožef, Plojargrand 13 - Honagas, Švedska, potni list, št. P298025, izdala UE Maribor.
gnc-150969
Halilagić Senad, Vilharjeva ulica 11, Pivka, potni list, št. P00696305. gnv-150700
Hlebanja Jože, Borsetova ulica 25, Ljubljana,
potni list, št. P00597158. gns-151028
Horvat Denis, Zenkovci 11, Bodonci, potni list,
št. P00935043. gnp-150806
Kaučič Ida, Zg. Konjišče 2/a, Apače, potni list,
št. P00511322. gnz-150646
Kek Skušek Nejc, Šišenska cesta 43, Ljubljana, potni list, št. P00706130. gnv-150850
Kralj Tea, Kozlovičeva 25, Koper - Capodistria,
potni list, št. P00172029. gnk-150661
Močnik Maja, Gornji Rudnik, Cesta II/3, Ljubljana, potni list, št. P00521062. gno-150707
Nadu Aleš, Cesta v Mestni log 40/a, Ljubljana,
potni list, št. P00868734. gnn-150783
Perne Ema, V Varde 3, Ljubljana-Črnuče, potni
list, št. P00917287. gny-151026
Plantarič Danijel, Pod bukovami 42, Ljubljana,
potni list, št. P00051635. gnk-150811
Praznik Franc, Pod gradom 32, Radlje ob Dravi, potni list, št. P00060429. gnz-150721
Simić Dejan, Jamova cesta 50, Ljubljana, potni
list, št. P00763312. gnw-150899
Šturm Vladislav, Maistrova ulica 9, Radlje ob
Dravi, potni list, št. P00797482. gnv-150725
Todić Mirko, Vipavska 66, Nova Gorica, potni
list, št. P00522693. gnn-150958
Todić Nataša, Vipavska 66, Nova Gorica, potni
list, št. P00691852. gnq-150955
Vavpotič Marko, Prušnikova ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. P00252555. gne-151017
Vinko Klaudia, Apače 162, Lovrenc na Dravskem polju, potni list, št. P00443328. gnu-150901
Vlaovič Janko, Na zelenici 9, Celje, potni list,
št. P00606336. gnt-150752
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Vodlan Andrej, Bizoviška 24, Ljubljana, potni
list, št. P00704500. gne-150742
Volk Vilma, Šempas 173, Šempas, potni list, št.
P00666135. gns-150953
Žugić Bogdan, Puhova 10, Ljubljana, potni list,
št. P00221300. gno-150907

Osebne izkaznice
Adamlje Alojzij, Cvetlična pot 10, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 497401.
gnc-150844
Andič Marija, Rudniška 1, Kamnik, osebno izkaznico, št. 926294. gnd-150968
Andrejek Olga, Sadinja vas 142, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 956875.
gnf-150891
Baćac Jasna, Bizantova 15, Medvode, osebno
izkaznico, št. 942140. gne-150592
Belej Janez, Zg. Rečica 19, Laško, osebno izkaznico, št. 338576. gnd-150943
Benko Andrej, Nuskova 43, Rogašovci, osebno
izkaznico, št. 1600786. gne-150642
Berglez Kaja, Harje 11, Laško, osebno izkaznico, št. 1400172. gnn-150858
Berglez Sara Esther, Harje 11, Laško, osebno
izkaznico, št. 1400190. gno-150857
Bertok Nevijo, Cepki 24, Dekani, osebno izkaznico, št. 125796. gnn-150808
Bizjak Barbara, Žigoni 63, Renče, osebno izkaznico, št. 1091140. gnq-150805
Božnar Srečko, Obirska 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 629290. gnu-150876
Brajdič Gabrijela, Drnovo 90, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št. 674033. gnr-150954
Brmež Boštjan, Gabrnik 4, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 246704. gnd-150643
Brovč Mirko, Podljubelj 60, Tržič, osebno izkaznico, št. 1054503. gno-150957
Bulc Damjan, Pot na Laze 5, Mirna, osebno
izkaznico, št. 1072783. gnx-150748
Bužinel Simon, Medana 21, Dobrovo v Brdih,
osebno izkaznico, št. 699311. gnj-150912
Cigan Slavica, Ulica Sv. Štefana 41, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 603796.
gnt-150727
Cvetko Nada, Borovci 30, Markovci, osebno
izkaznico, št. 1301229. gnt-150802
Cvirn Miroslav, Gradišnikova 4, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 1503507. gnk-150736
Debevc Majda, Casermanova 9, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 52073. gno-151032
Dermota Romana, Nevelska pot 8/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1628488. gns-150678
Dolinar Miha, Verje 30/b, Medvode, osebno
izkaznico, št. 352867. gnc-150794
Dropulja Jozo, Hranilniška 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 768540. gno-150782
Duler Ivana, Pameče 201, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 606692. gnw-150924
Dvojmoč Antonija, Cesta krških žrtev 91, Krško, osebno izkaznico, št. 533545. gni-150717
Erzetič Andrej, Glagoljaška 1/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 821277. gnz-150696
Globočnik Primož, Voklo 49, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 1545375. gng-150915
Godler Vladimir, Reševa 10, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1623998. gnu-150801
Golob Janez, Špeglova 52, Velenje, osebno
izkaznico, št. 738302. gnt-150952
Golob Melanija, Mezgovci 48, Dornava, osebno izkaznico, št. 1484887. gnv-150925
Golobič Mateja, Birčna vas 59/a, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 944166. gns-150653
Gorup Majda Draga, Ulica heroja Staneta 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 140181.
gnc-150944
Gotlib Robi, Ulica Slavka Gruma 16, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 363043. gnn-150658
Groznik Emilijan, Mlakarjeva 32, Trzin, osebno
izkaznico, št. 1555416. gnl-150810
Gruden Igo, Pečinska ulica 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1023140. gnz-150971
Hozjan Sebastjan, Prelog, Krožna pot 64, Domžale, osebno izkaznico, št. 771742. gnh-150664
Hribar Miha, Grajska ulica 2, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1352887. gnb-150645
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Hribar Tatjana, Ponova vas 9, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 433331. gnz-150896
Hrustelj Robert, Straža pri Dolu 2, Frankolovo,
osebno izkaznico, št. 767076. gnz-150921
Husjak Sonja, Prešernova 13, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 664138. gne-150942
Hvala Tatjana, Kosovelova 1/c, Postojna, osebno izkaznico, št. 1570404. gnj-150937
Ivanjko Anže, Kajaška 91, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1641550. gnq-150855
Ižanc Benon, Herbesteinova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 186773. gnf-150716
Javernik David, Rdeči breg 22, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št. 173754. gnb-150920
Javornik Vlado, Kasaze 111, Petrovče, osebno
izkaznico, št. 985454. gng-150715
Jovanović Slobodan, Orešje 178, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1722518. gno-150807
Jurkić Nikola, Kranjska cesta 3, Tržič, osebno
izkaznico, št. 986312. gnu-150626
Kamenič Teja, Karlovška 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 920509. gnv-150750
Karlatec Alenka, Ruta 30, Lovrenc na Pohorju,
osebno izkaznico, št. 1580989. gnq-150755
Kašaj Monika, Sokolski trg 7, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 316554. gnr-150654
Kaučič Ida, Zg. Konjišče 2/a, Apače, osebno
izkaznico, št. 1212760. gny-150647
Kavčič Boštjan, Ljubinj 47, Tolmin, osebno izkaznico, št. 1557227. gnu-150926
Kerić Sabra, Šuštarjeva kolonija 12, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 587954. gno-150832
Klenovšek Aleš, Matjaževa ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 90692. gnx-150923
Klepej Andreja, Robova ulica 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 1646396. gnf-150841
Knific Petra, Kovorska cesta 19, Tržič, osebno
izkaznico, št. 321779. gnh-150939
Kolmetz Ljudmila, Radvanjska cesta 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 202200. gni-150713
Košir Franc, Zapuže 13/c, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1628796.
gno-150657
Kotar Darja, Krčevina 17, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1461690.
gnw-150799
Kotnik Marija, Gosposvetska cesta 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1205085. gnj-150637
Kotnik Simon, Preloge 26, Zgornja Ložnica,
osebno izkaznico, št. 1699764. gnf-150741
Krajnc Vladislav, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 977841. gnu-150601
Kramar Janez, Levarjeva ulica 62, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 167501. gnv-151000
Kramberger Matjaž, Borštnikova 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1243776. gny-150822
Krepek Rusinjak Milena, Ulica V. Prekomorske
brigade 10, Celje, osebno izkaznico, št. 1488688.
gnm-150638
Križan Alenka, Precetinci 33, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 821268. gnv-150650
Krpič Teo, Suhi vrh 140, Fokovci, osebno izkaznico, št. 1670856. gnb-150945
Kugonič Luka, Topolšica 51/b, Topolšica, osebno izkaznico, št. 1662121. gnt-150956
Kugovnik Marijana, Podpeca 73, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1479673.
gnw-150649
Lah Izidor, Tomšičeva ulica 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 1140089. gnr-150754
Lekše Marjanca, Knezova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 360394. gne-150667
Lipužič Sara, Trubarjeva 16, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1578485. gnl-150960
Lorenčič Katarina, Pesnica 64/h, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 001289167.
m-585
Lovšin Herič Mateja, Vojkova cesta 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 213772. gnb-150745
Lovšin Rok, Žlebič 11/a, Ribnica, osebno izkaznico, št. 1054862. gnx-150848
Lubej Marija, Ožbalt 20, Ožbalt, osebno izkaznico, št. 1721922. gnc-150819
Maglica Zlatko, Vidalijeva 10, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 1115133. gnp-150931
Majer Marko, Gabrovčec 17/d, Krka, osebno
izkaznico, št. 871725. gnl-150635

Marinič Darko, Gotovlje 139, Žalec, osebno
izkaznico, št. 809217. gnm-150734
Markič Vasja, Lemutova 2, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 443531. gnc-151019
Markuš Karel, Čemšenik 7, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 1585264. gnt-150852
Mastnak Danica, Kaspretova 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 188141. gnv-150950
Mastnak Tadej, Kaspretova 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 369746. gnw-150949
Mavri Koradin Marija, Vojana Reharja 1, Vipava, osebno izkaznico, št. 1207129. gnf-150641
Mekiš Viljem, Večeslavci 40, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 743699. gnk-150936
Milošević Švajger Sanjin, Savska cesta
8/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 986186.
gni-151013
Mlinarič Tamara, Trniče 33, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 259853.
gnm-150834
Mlinšek Miloš, Zavrh nad Dobrno 5, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 462460. gnj-150816
Močnik Vesna, Purgarjeva 1, Tržič, osebno
izkaznico, št. 191269. gnh-150914
Muršič Marija, Nad gramoznico 15, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
318127. gng-150815
Pal David, Linhartova 17, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1564510. gno-150732
Pavlinić Ljubica, Suhodolčanova 5, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1345738. gne-150917
Pečnik Miha, Zavrh pod Šmarno goro 13/
c, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1759036. gnp-150831
Pečovnik Sara, Robova ulica 1, Celje, osebno izkaznico, št. 1273895. gnh-150839
Pejašinović Vladimir, Bevkova 2, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 325574.
gnt-150652
Perne Nevenka, V Varde 3, Ljubljana-Črnuče,
osebno izkaznico, št. 1532629. gnv-151025
Petač Katarina, Vikrče 6/a, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 169504. gnk-150786
Plamenitaš Margareta, Jenkova 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 973663. gnj-150712
Plevnik Franci, Podvin 114, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1491346. gnl-150860
Ploj Silvo, Kozjak pri Ceršaku 10, Ceršak,
osebno izkaznico, št. 1003031. m-590
Pojbič Marija, Čikečka vas 23, Prosenjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št. 885003.
gnq-150655
Praznik Franc, Pod gradom 32, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 62404. gnx-150723
Prelovšek Anton, Levstikova 34, Domžale,
osebno izkaznico, št. 730845. gnu-150751
Ratej Zdravko, Latkova vas 263, Prebold,
osebno izkaznico, št. 764627. gnm-150913
Razpet Mija, Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 269917. gnh-150789
Repa Jožef, Pivola 75, Hoče, osebno izkaznico, št. 978030. gnt-150706
Robič Boštjan, Fram 179, Fram, osebno izkaznico, št. 937029. gnj-150737
Rojko Mirko, Krčevina pri Vurbergu 8/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1082457. gny-150697
Romih Nina, Pot na Drenikov vrh 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 795929.
gnz-150846
Rozman Vojko, Vrazova 26, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1297699. gnl-150835
Rus Marinka, Mestni trg 33, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 771861. gnm-150813
Sever Marko, Layerjeva 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 106677. gnp-150906
Sicherl Borut, Brajnikova ulica 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1432603. gne-150617
Simić Dejan, Jamova cesta 50, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 435936. gnx-150898
Simonič Simona, Čopova ulica 5, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1253894. gnw-150824
Skok Denis, Dolenja Trebuša 22, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 1182190.
gnx-150648
Smodiš Maja, Zasip, Stagne 43, Bled, osebno izkaznico, št. 171662. gnn-150933
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Stajan Tamara, Dolnja Počehova 32/a, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 1112536.
gnx-150698
Starc Terezija, Ulica pod gradom 32/a,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 127718.
gnb-150820
Šebjanič Jožica, Slomškova 66, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 268476. gnc-150644
Škof Violeta, Minarikova ulica 3, Ruše, osebno
izkaznico, št. 379734. gnw-150624
Šmigoc Gregor, Spuhlja 79/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 453082. gnw-150699
Šolman Branimir, Dobovec 1/c, Rogatec, osebno izkaznico, št. 732665. gnh-150714
Šori Miha, Skorba 59, Ptuj, osebno izkaznico,
št. 1209035. gnk-150961
Štangler Danilo, Mariborska cesta 88, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 1261420. gnt-150702
Štefanec Ana, Petrovče 215, Petrovče, osebno
izkaznico, št. 1173019. gnm-150959
Štorman Mitja, Vrbje 92/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 1739081. gni-150963
Štrancar Ksenija, Plače 57, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1372378. gnk-150911
Štritof Matjaž, Mleščevo 28, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 1342080. gnr-150929
Štrukelj Rada, Ulica Vita Kraigherja 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 438645. gnh-150814
Šubelj Polona, Dunajska 103, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1364830. gni-150688
Švab Gregor, Zazid 24, Črni Kal, osebno izkaznico, št. 1559762. gnt-150927
Švehla Jožefa, Gosposvetska cesta 37, Maribor, osebno izkaznico, št. 1176837. gnh-150639
Teržan Kaja, Stara Loka 102, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1291465. gny-150897
Tomažič Lidija, Podgrad 107, Podgrad, osebno
izkaznico, št. 648985. gng-150940
Tratnik Sara, Na okopih 2/c, Celje, osebno izkaznico, št. 1425767. gny-150947
Trebušak Agnes, Utik 78, Vodice, osebno izkaznico, št. 1514165. gns-150828
Trebušak Natalija, Utik 78, Vodice, osebno izkaznico, št. 1029911. gnr-150829
Trošt Matej, Trg borcev NOB 17, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 221610. gnr-150804
Turk Srečko, Draženci 82/b, Hajdina, osebno
izkaznico, št. 694976. gnl-150660
Urbanc Anton, Ul. bratov Jakopičov 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1440773. gni-150738
Uršič Barbara, Župančičeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 251834. gnl-150785
Vajdič Alojz, Biš 6, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 813895. gnu-150651
Vavpotič Marko, Prušnikova ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1496815. gnd-151018
Vinčec Cecilija, Stjenkova 5, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 243614. gnx-150948
Vindiš Gera, Zidanškova 24, Ptuj, osebno izkaznico, št. 629947. gnm-150659
Vinkler Anton, Jelovice 31, Majšperk, osebno
izkaznico, št. 431599. gne-150967
Vujanović Milorad, Ulica Rudija Papeža 34, Kranj, osebno izkaznico, št. 776863.
gnk-150711
Zupančič Irena, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 524788. gnz-151021
Žagar Milena, Viška cesta 56/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 126420. gnw-151024
Žganjer Maja, Ulica na trg 1, Metlika, osebno
izkaznico, št. 523354. gns-150803
Živković Ida, Maroltova 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 844574. gnb-150895
Žoher Robert, Ul. mesta Grevenbroich 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 742414. gnq-150705
Žumer Tina, Medvedova 39, Maribor, osebno
izkaznico, št. 132980. gnw-150674

Vozniška dovoljenja
Andrejaš Stanislav, Aškerčeva ulica 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 12456.
gnd-150918
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Arh Janko, Veliki Podlog 67, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11835.
gnt-150627
Bandelj Karin, Bošamarin 68, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 52000,
reg. št. 44056, izdala UE Koper. gnx-150773
Bezjak Lidija, Bukovci 61/a, Markovci, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1390311, izdala UE Ptuj.
gno-150607
Bezovnik Simona, Slomškova ulica 7, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14429, izdala UE Slovenske Konjice. gns-150878
Bibič Martin, Pišece 32, Pišece, vozniško dovoljenje, št. S 1640006, reg. št. 10474, izdala UE
Brežice. gnk-150986
Blagovič Silvester, Cesta Františka Foita 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BFGH, št. S 1735962, reg. št. 11144, izdala UE
Velenje. gns-150628
Božjak Urška, Kešetovo 1, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8200, izdala UE Trbovlje.
gnb-150870
Brecelj Peter, Polževa 25, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1118778, izdala UE
Ajdovščina. gni-150613
Curk Veronika, Klemenova ulica 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1760549, reg. št. 154450, izdala UE Ljubljana.
gnb-150795
Cvjetkovič Goran, Cesta IX. korpusa 82, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33124, izdala UE Nova Gorica. gnn-150883
Čatak Samir, Beblerjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 548530, reg. št.
154736, izdala UE Ljubljana. gne-150792
Čerpes Rena, Gozdna pot 43, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 61876, izdala UE
Maribor. gnq-150880
Dolničar Vital, Brestova 21, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 763062, reg. št. 4469,
izdala UE Cerknica. gnf-150591
Domiter Bruno, Obrežna ulica 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1492396, reg. št.
110261, izdala UE Maribor. gnm-150634
Dragan Špela, Šentjernejska 49, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37255, izdala
UE Novo mesto. gnx-150873
Fekonja Ciril, Melinci 12, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 07514. gnj-150887
Fišer Jure, Cesta zmage 54, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 801140, reg. št.
82926, izdala UE Maribor. gny-150722
Frangež Simon, Spodnje Hoče, Flisova ulica 26, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1408344, reg. št. 111857, izdala UE Maribor.
gnx-150823
Fras Marjeta, Celovška cesta 99/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/H BGH, št.
S 1794735, reg. št. 18074, izdala UE Ljubljana.
gnh-150889
Gaberšek Zdravko, Kreševa ulica 2, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
3153. gnk-150686
Goljevšček Vilma, Gregorčičeva 15/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15752. gnl-150610
Golob Branko, Majaronova ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 927757, izdala UE Ljubljana. gng-150965
Gračner Vesna, Frankovo naselje 66, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 28273, izdala UE Škofja Loka. gnx-151023
Grahek Vanja, Kanižarica 60, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10599, izdala UE
Črnomelj. gnv-150625
Gruden Igo, Pečinska ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 925856, reg. št.
173314, izdala UE Ljubljana. gnb-150970
Hercog Karmen, Zgornji Porčič 123, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001078989. gno-150882
Hodnik Dejan, T. Dežmana 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194598, reg. št.
48853, izdala UE Kranj. gnm-150909
Hvala Tatjana, Kosovelova 1/c, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
16301. gni-150938
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Ivčič Denis, Bazoviška 15, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 1233546, izdala UE Tolmin.
gnc-150769
Jakopič Veronika, Podgorska cessta 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3386.
gnv-150875
Jazbec Nika, Ulica V. Vodopivca 103/c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47151.
gnr-150879
Jerič Drago, Stantetova 16, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1849621,
reg. št. 64565, izdala UE Maribor. gnr-150629
Jeriha Dušan, Velika Štanga 6, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1466092, izdala UE
Litija. gnw-150974
Jošt Marko, Brodarjeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1892882, reg. št. 38197.
gnd-150593
Juvan Tamara, Nad mlini 54, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18961, izdala
UE Novo mesto. gnw-150874
Kavčič Peter, CKS 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1629932, izdala UE Litija.
gnq-150730
Kek Barbara, Šišenska cesta 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 974044, reg.
št. 200514, izdala UE Ljubljana. gnw-150849
Ketiš Kristijan Rudolf, Zg. Kungota 17/č, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1360358, reg. št. 1935, izdala UE Pesnica.
m-570
Klemenčič Dušan, Razidel, Vinogradniška
cesta 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S 1850511, reg. št. 74729, izdala UE Maribor. gnh-150989
Klenovšek Aleš, Matjaževa ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 134449, reg.
št. 159703, izdala UE Ljubljana. gny-150922
Klepej Andreja, Robova ulica 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1561547, reg. št.
43474. gnk-150840
Klinar Tilen, Podkočna 14, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. S 1788412, izdala UE Jesenice.
gnp-150606
Knežević Mijo, Kidričeva cesta 55/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S001077723,
reg. št. 15041, izdala UE Velenje. gnk-150636
Kocman Milena, Škofja vas 52/b, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1036952, reg.
št. 17253. gni-150838
Kosten Matej, Breg pri Kočevju 12, Stara Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001385707, reg. št. 12830, izdala UE Kočevje.
gnd-150818
Krajnc Vladislav, Jurčičev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1504891, izdala
UE Ljubljana. gnv-150600
Kramar Janez, Levarjeva ulica 62, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1964927, reg. št. 114335, izdala UE Ljubljana.
gnw-150999
Kramberger Matjaž, Borštnikova 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 69522, reg. št.
59787, izdala UE Maribor. gnz-150821
Kravina Kristjan, Ozeljan 90, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37394, izdala UE
Nova Gorica. gnv-150775
Kužet Andja, Karlovška cesta 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1076026, reg.
št. 211196, izdala UE Ljubljana. gnj-150837
Lazar Damijan, Pahorjeva 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6718.
gnt-150777
Laznik Matjaž, Lipoglav 55, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12945.
gny-150772
Ličen Miroslava, Fram 224, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 913247, reg. št. 97847,
izdala UE Maribor. gnl-150910
Maglica Zlatko, Vidalijeva 10, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 52386, reg.
št. 8420, izdala UE Piran. gny-150872
Majer Cuk Marja, Adamičeva 19, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30143. gnh-150739
Mignozzi Ivan, Ulica S. Mašere 15, Pristava,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6531, izdala UE Nova Gorica. gnp-150881
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Mihajlović Danilo, Moša Pijade 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290831,
reg. št. 92583, izdala UE Maribor. gnu-150726
Mihelič Kristina, Trdinova cesta 5/c, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/
h, BGH, št. 25365, izdala UE Novo mesto.
gnm-150684
Mlinšek Miloš, Zavrh nad Dobrno 5, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1037659,
reg. št. 41375. gne-150817
Nikolić Cvijeta, Prvomajska ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912283, reg.
št. 79289, izdala UE Maribor. gnk-150861
Novinec Tatjana, Ulica Molniške čete 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146452, reg. št. 122281, izdala UE Ljubljana.
gng-150640
Omovšek Danijela, Srednja vas 25, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24076, izdala
UE Kamnik. gnq-150780
Pahernik Milan, Framska 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 164790, reg.
št. 67001, izdala UE Maribor. gnz-150946
Pajić Edo, Cankarjeva 46, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1542309, reg. št.
26714. gnm-150884
Pance Svetozar, Spodnje Blato 29, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 962030, reg.
št. 3018, izdala UE Grosuplje. gnd-150618
Pariš Alenka, Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 760563,
reg. št. 9759, izdala UE Ljubljana. gnt-150902
Pečnik Miha, Zavrh pod Šmarno goro 13/c,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, reg. št. 258972, izdala UE Ljubljana. gnq-150830
Per Karmen, Vrhovnikova ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1434646, reg.
št. 237863, izdala UE Ljubljana. gnn-151033
Pičulin Mateja, Med ogradami 16, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30011.
gnk-150611
Pintar Ivan, Slatnik 18, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6417, izdala UE
Ribnica. gnd-150743
Poljanec Bojana, Godovič 40/b, Godovič, vozniško dovoljenje, št. S000757354, reg. št. 4481.
gnn-150833
Povsod Ožbej, Pristava 10, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 19797, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnl-150685
Praznik Franc, Pod gradom 32, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2707, izdala UE Radlje ob Dravi. gnb-150720
Prelovšek Anton, Vir, Žnidaršičeva 14, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1921743, reg. št. 6254, izdala UE
Domžale. gnt-150827
Prešeren Metka, Cankarjeva ulica 15, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000725226, reg. št. 275, izdala UE Radovljica.
gns-150978
Pučnik Rajko, Godič 65/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 816170, reg. št.
10162, izdala UE Kamnik. gnu-150951
Razpet Mija, Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1107389,
reg. št. 211744, izdala UE Ljubljana. gni-150788
Robič Boštjan, Fram 179, Fram, vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm BGH, št. S
1290605, reg. št. 102659, izdala UE Maribor.
gnm-150709
Robnik Miha, Krnica 34, Luče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10818. gnp-150731
Romih Nina, Pot na Drenikov vrh 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1212677, reg.
št. 221157, izdala UE Ljubljana. gnb-150845
Rozman Vojko, Vrazova 26, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1739940, reg. št.
79647, izdala UE Maribor. gnk-150836
Rupnik Robert, Ulica francoskih žrtev 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24830.
gnw-150724
Rus Marinka, Mestni trg 33, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1270221, reg. št.
20911, izdala UE Grosuplje. gnn-150812
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Sečnik Marija, Maroltova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587745, reg. št. 224937, izdala UE Ljubljana.
gnr-150854
Selko Anton, Šentožbolt 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 281613, reg. št.
19994, izdala UE Domžale. gnm-150863
Sicherl Borut, Brajnikova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 971766, reg.
št. 179933, izdala UE Ljubljana. gnf-150616
Simonič Simona, Čopova ulica 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1830392, izdala
UE Žalec. gnv-150825
Skebe Danilo, Mestni log V, št. 23, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 710733, reg.
št. 7735, izdala UE Kočevje. gnj-151012
Slijepčević Sandra, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1918023, reg. št. 264615, izdala
UE Ljubljana. gny-150847
Smodiš Maja, Zasip, Stagne 43, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1300951, reg. št.
26563. gnk-150886
Smolej Fritz Barbara, Papirniška ulica 13/A,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGHkRŠKO, reg.
št. 13075. gnc-150919
Stokanović Aleksandra, Tomšičeva ulica 19,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km /h
BGH, št. S 1731520, reg. št. 14270, izdala UE
Kočevje. gnf-150941
Svete Niko, Laze pri Borovnici 27, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12436, izdala
UE Vrhnika. gnc-150894
Šater Stojan, Malgajeva 2, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7009,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-150877
Šimenc Tadeja, Pristava 10, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1847293, reg. št. 24121, izdala UE Domžale.
gnb-150620
Škofic Dunja, Planina 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1223946, reg. št. 25251,
izdala UE Kranj. gnw-150599
Škrbec Franc, Ulica Slavka Gruma 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 40898, izdala UE
Novo mesto. gns-150778
Škufca Aljoša, Gradnikova 83, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355770,
reg. št. 23378. gnr-150604
Šlag Polona, Log 19, Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S001622685, reg.
št. 10141, izdala UE Ruše. m-562
Šotner Majk, Falska cesta 110, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001357044, reg. št.
9142, izdala UE Ruše. m-588
Špacapan Tadej, Vogrsko 68, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46812, izdala
UE Nova Gorica. gnd-150768
Štangler Danilo, Mariborska cesta 88, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 913578, reg. št. 68312, izdala UE Maribor.
gns-150703
Štante Simon, Podlog 22, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BAF, št. S
452205, izdala UE Žalec. gnr-150729
Štorman Mitja, Vrbje 92/a, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1830091, izdala UE
Žalec. gnj-150962
Štrancar Ksenija, Plače 57, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1599358, reg. št.
12980, izdala UE Ajdovščina. gng-150790
Štritof Matjaž, Mleščevo 28, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
962064, reg. št. 6825, izdala UE Grosuplje.
gns-150928
Šurk Janez, Cesta na Vrhovce 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 92116, reg.
št. 83913, izdala UE Ljubljana. gnd-150793
Trošt Matej, Trg borcev NOB 17, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7263. gnu-150776
Ulaga Čokl Pia, Gornji trg 31, Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8080,
izdala UE Ruše. m-577
Urankar Anton, Ihan, Drinova cesta 2, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH,
št. S 1847487, reg. št. 11442, izdala UE Domžale.
gnc-150669

Urevc Jaka, Podhom 27, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1818789, reg. št.
29617. gnq-150605
Vajdič Marija, Cesta v log 11/a, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7565.
gnq-150630
Valentan Dragica, Starošince 13, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1569527,
izdala UE Ptuj. gnz-150871
Vavpotič Marko, Prušnikova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134311, reg.
št. 214393, izdala UE Ljubljana. gnf-151016
Vesel Tomislav, Gradnikova 119, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1300959,
reg. št. 8873. gnz-150771
Zafoštnik Gregor, Rimska ploščad 12, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1245909,
izdala UE Ptuj. gnb-150770
Zahorik Mateja, Vinje 2/a, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1212454, reg.
št. 221063, izdala UE Ljubljana. gnc-150719
Zamuda Lidija, Formin 58, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 250936, izdala UE
Ptuj. gnw-150774
Zupančič Irena, Beblerjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244790, reg. št.
201893, izdala UE Ljubljana. gnb-151020
Zver Silvo, Stara nova vas 63, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
950468, reg. št. 10496. gnn-150608

Zavarovalne police
Bambič Božo, Šmalčja vas 27, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 174461 in 201991, izdala
zavarovalnica Tilia. gni-150888
Bervar Dušan, Cesta na Kope 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 111431, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gnb-150695
Blatnik Andrej, Gubčeva cesta 11, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 00101690846, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-150609
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0974343 za vozilo Fiat Multipla z reg. oznako LJ N7-40V, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnr-150704
Dežman Zlatan, Gunduličeva ulica 20, Maribor,
zavarovalno polico, št. 607 2928649, izdala zavarovalnica Maribor. m-583
Dvoršak Peter, Zg. Duplek 82/e, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 00101581126 - duplikat, izdala zavarovalnica Slovenica. m-584
Kavzar Simona, Log 28/d, Hrastnik, zavarovalno polico, št. AO 00101553755, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-150866
Klančar Damjan, Preglov trg 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 630655, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-151015
Liponik Kristijan, Metava 72, Maribor, zavarovalno polico, št. 958939, izdala zavarovalnica
Tilia. m-563
Mazreku Ali, Slovenska cesta 38, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 646946, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-150843
MODIFY D.O.O., Gaj 2, Jesenice na Dolenjskem, zavarovalno polico, št. VIP 226356
in AVO 934414, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnd-150668
Murselaj Suaban, Mladinska 2, Maribor, zavarovalno polico, št. 192616, izdala zavarovalnica
Tilia. m-579
Pavlič Alan, Globoko 31, Globoko, zavarovalno
polico, št. 673418, izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-150596
Perš Zvonka, Recenjak 19/b, Lovrenc na Pohorju, zavarovalno polico, št. 607 2875199, izdala
zavarovalnica Maribor. m-580
Plausteiner Andrej, Mariborska 86, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 00101704009, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-581
Vidic Jože, Ižanska cesta 160, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 578245. gny-150622
Vindiš Damjan, Šerovo 3, Šmarje pri Jelšah,
zavarovalno polico, št. 469338, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-150868
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Zečič Viktor, Betnavska 23, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 600227, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-589

Spričevala
Burgar Maja, Kajuhov dvor 4, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta
2001. gny-150597
Čufer Anka, Prekomorskih brigad 6, Tolmin,
indeks, izdala Višja šola za socialno delo v Ljubljani. gnt-150677
Deželak Matjaž, Mala Breza 46, Šentrupert,
indeks, št. 71030151, izdala Biotehniška fakulteta. gnr-150758
Gaberc Angela, Stara nova vas 51/a, Križevci
pri Ljutomeru, indeks, št. 61186693, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-567
Gale Jaka Jože, Bratov Bezlajev 1, Ljubljana,
indeks, št. 71000747, izdala Biotehnična fakulteta
v Ljubljani. gnc-150744
Gradinski Slavica, Vrtna ulica 8, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ Mačkovci, izdano
leta 1971. gnb-150595
Horvat Mojca, Borejci 56, Tišina, spričevalo
OŠ Tišina, izdano leta 1992. gnm-150759
Horvat Robert, Podgorci 9, Podgorci, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2002/03. m-575
Hren Anton, Kolodvorska 27, Pivka, spričevalo 1. in 3. letnika ŠC Postojna, nižje poklicno
izobraževanje, obdelovalec kovin, izdano leta
2001/02 in 2003/04. gnn-150683
Indihar Jože, Žimarice 75, Sodražica, spričevalo 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo, izdano leta 1994/95. gnd-150718
Iršič Marjan, Rdeči breg 20, Lovrenc na Pohorju, spričevalo o končani OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1985. m-568
Jančar Mojca, Luče 2/a, Grosuplje, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Josip Jurčič v
Ivančni Gorici, izdano leta 1994. gns-150753
Jekler Saška, Gradnikova ulica 3, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole na Jesenicah, izdano leta 1997. gnj-150612
Karajić Muhamed, Velika Kladuša, BIH,
spričevalo Šole za poklicne voznike motornih
vozil Ježica iz Ljubljane, poklic voznik, izdano
8.9.1977. gnq-150905
Klenovšek Alja, Ulica Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1990.
gnw-150749
Kolednik Vesna, Spodnje Škofije 137/b, Škofije, indeks Srednje gostinske in turistične šole v
Izoli, izdano 1989. gnh-150689
Kopčič Nada, Jakčeva ulica 17, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prule, izdano leta 1975,
izdano na ime Pirc Nada. gnc-150798
Koren Rozalija, Pot na Bistriško planino
10, Tržič, diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1976 na ime Pirc Rozalija.
gnp-150656
Kos Rajko, Teslova ulica 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu poklicne avtoličarske
šole, izdal Center strokovnih šol, izdano leta
1976. gnk-150665
Koštrica Martina, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996.
gnl-150735
Košutnik Dejan, Kersnikova 30, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične šole v Celju,
izdano leta 1984. gne-150992
Kotnik Anja, Tovarniška 3/a, Ajdovščina, spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pilon, predšolska vzgoja, izdano leta 2003. gnp-151031
Kozole Jernej, Cesta v Rošpoh 41, Kamnica, indeks, št. 81525856, izdala EPF Maribor.
m-566
Kožar Jernejka, Breg ob Savi 20, Mavčiče,
diplomo Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdana
leta 1988. gnz-150621
Krapež Marino, Oševljek 6, Renče, spričevalo o končani OŠ Šempas, izdano leta 1981.
gne-150767
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Krašovec Tadej, Viselnica 10, Zgornje Gorje,
spričevalo OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici, šolsko leto 2000/2001. gns-150603
Kričej Atena, Cesta na Brod 18, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana-Šiška,
izdano leta 2002/03. gnn-150908
Latinović Slobodan, Roje 5, Mirna, spričevalo
Srednje ekonomske šole v Novem mestu - trgovec, izdano leta 2003. gnp-150856
Levičnik Jožica, Gorazdova ulica 7, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana leta 1989. gnx-150623
Markučič Aleš, Hrastovlje 49, Črni Kal, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
Izola. gne-150867
Miškovič Kutnik Bojan, Čebularjeva 16, Slovenj Gradec, indeks, Šolskega centra v Velenju
- smer rudar leto izdaje 1985. gni-150663
Mlinar Mihelca, Center 71/a, Črna na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Edvarda Kardelja v Slovenj Gradcu, program gostinska dela, smer kuhar, izdano leta 1991/92.
gnu-150701
Pelc Čeh Andreja, Boračevska cesta 1, Radenci, spričevalo Srednje družboslovne in ekonomske šole v Murski Soboti z dne 22.6.1990,
izdano na ime Pelc Andreja. gnc-150594
Pintar Nikola, Gornji Kosinj 41, Perušić, Hrvaška, diplomo Šolskega centra tiska in papirja v
Ljubljani, smer papirničar, izdano v šolskem letu
1981/82. gno-150632
Plohl Daniela, Šarhova 38, Maribor, spričevalo 3. letnika IKŠ Maribor, KV strugar, izdano leta
1969. m-574
Potnik Roman, Koritno 22, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske univerze v
Slovenski Bistrici, št. VI-135/353, izdano leta
1999. m-569
Samojlenko Andreja, Gorišnica 95/a, Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1978/79, izdano na ime Hodnik
Andreja. gng-150765
Stupan Feliks, Na gaj 38, Bresternica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehaniške šole Maribor, smer avtomehanik, izdano leta
1972. m-565
Stušan Feliks, Na gaj 38, Bresternica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1973. m-564
Šinkovec Egidij, Trata IX/7, Kočevje, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu
št. 127/I-G, izdano leta 1975, 1976. gnq-150680
Šinkovec Nika, Dobletina 9, Nazarje, izkaz o
šolskem uspehu OŠ Nazarje, izdan 21.6.2002.
gns-150853
Škafar Tomaž, Melinci 103/a, Beltinci, diplomo SČTPU Murska Sobota, št. IKS/1051, izdana
28.6.1986. gnp-150681
Šurbek Aleš, Sladka gora 9/a, Šmarje pri Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-561
Šurlan Javorka, Frankolovska 2, Maribor,
diplomo IKŠ Maribor, tehnična risarka, izdana v
letu 1975/76. m-573
Tušek Matej, Kajžar 61, Miklavž pri Ormožu,
indeks Šolskega centra Velenje, Višja strokovna
šola. gnf-150766
Udovč Gašper, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, poklicno maturo Srednje zdravstvene šole
Jesenice. gnh-150764
Urbas Sergio, Cesta v Rogozo 25, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991. m-586
Vavtar Robert, Temenica 40, Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Kočevje, št. 9-PPOK-P, smer obdelovalec kovin,
izdano 30.8.1993. gnp-150631
Vinkovič Alen, Ulica Rista Savina 9, Žalec,
indeks, št. 41050756, izdala Fakulteta za organizacijske vede. gnn-150708
Volčanšek Silvo, Župančičeva 10/a, Krško,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izdano
leta 1969. gng-150690
Zagomilšek Anja, Šarhova ulica 2, Slovenske
Konjice, indeks, št. 21015618, izdala FDV v Ljubljani. gno-150682
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Žitnik Marija, Velja Vlahovića 63, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole Borisa Kidriča Celje, št. 3969, izdano 27.1.1973, smer šivilja,
izdano na ime Bratuša Marija. gnb-150670

Ostali preklici
ALPETOUR Potovalna agencija d.d, Mirka
Vadnova 8, Kranj, licenco št. 0000299/0166/223 z
dne 24.10.2002 izdano za avtobus TAM 260A116M, z reg. oznako KR G3-413, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnn-150633
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni prehod
Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, italijanske bilaterarne dovolilnice za leto 2004, oznaka 380/02, št.
005549, 010347, 010355 in 010359. gnc-150619
Bavcon Praprotnik Tatjana, Benkova 21, Cerkno, delovno knjižico, reg. št. 11314. gnh-150964
Cepak Damjan, Hrvatinova ulica 14, Ankaran
- Ankarano, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, št. 613595 izdano 2.3.1999.
gnt-150602
Cestnik Marjeta, Kovinarsko naselje 4/a, Trbovlje, delovno knjižico, izdano leta 1985 v Žalcu.
gnl-150760
Cikotić Isad, Maroltova 8, Ljubljana, delovno
knjižico. gne-150892
Čabraja Tadej, Vukova ulica 7, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 88083, relacija
Miklavž-Maribor. m-571
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolinico za Italijo z oznako 380/02, št. 012244, letnik
2004. gnc-150694
Hasić Miran, Topolšica 85/d, Topolšica, dovoljenje za letenje št. 214, izdalo Ministrstvo za promet in zveze dne 26.4.1996. gnj-150687
Hlebanja Jože, Borsetova ulica 25, Ljubljana,
orožni list, št. Ol000010150, izdala UE Ljubljana
dne 13.2.2002. gnt-151027
Horvatič Marjeta, Ulica bratov Učakar 84, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-150900
Hudrap Jasmina, Trg svobode 15, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št. 01074536, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gng-150865
INTERINA d.o.o. - sektor plin Kozina, Dolinska 14, Kozina, dokumentacijo za stabilne tlačne
posode za utekočinjeni naftni plin, proizvajalca
Gramip Dubrava - leto izdelave 1980, tlačne posode, št. 0728 in 0732, volumem 49501, tlačne
posode, št. 0794, 1276 in 1285, volumen 24701,
ter tov št. 0700, volumen 48501, leto proizv. 1989.
gnm-150984
Jablanšek Trenkić Marko, Cankarjeva 2/c,
Velenje, dijaško izkaznico, izdal Šolski center
Ljubljana. gnm-150784
Juršić Branko, Kajuhova cesta 14, Velenje, potrdilo za upravljanje z VHF in GMDSS postajo št.
02/09-1558/00, izdano 12.6.2000. gnm-150809
Kelemina Anja, Grabe 10, Središče ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 61196531, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-578
Kopčič Nada, Jakčeva ulica 17, Ljubljana,
delovno knjižico, izdano na ime Pirc Nada.
gny-150797
Kovačević Duško s.p., DUKA, K cerkvi 8,
Orehova vas, licenco št. 9793, izdana 26.2.2001
v Ljubljani za vozili Mercedes-Benz 20-26S z reg.
oznako MB K6-957 in FAP 12-17-36S z reg. oznako MB V6-377. gnq-151030
Kranjc Petra, Dobe 23, Kostanjevica na Krki,
vozno karto, št. 0010840. gno-150757
Križanič Jasna, Dalmatinska 41, Maribor, delovno knjižico št. 53/03, ser. št. A 540178. m-572
Kunej Ana, Cesta v Mestni log 56/b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gng-150890
Kupšek Primož, Knezdol 37/b, Trbovlje, delovno knjižico, reg. št. 2198, izdana v Trbovljah.
gnk-150761
LB Leasing Koper d.o.o., Ferrarska 10/II, Koper
- Capodistria, vpisni list za čoln, št. 26251-2542/03
z dne 2.10.2003, reg. št. KP 3001. gnj-150666
Majhen Dejan, Arbajterjeva ulica 5, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 81601431, izdala EPF.
m-576
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Medja Marko, Ledina 46, Zasip, Bled, delovno
knjižico. gnh-150864
Mozetič Petra, Erjavčeva 13, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnr-150679
Mujkić Sonja, Klunova 11, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnu-150851
Nikl Renato, Lesarska 15, Maribor, delovno knjižico št. 16153, izdana leta 2000 v Mariboru. m-587
Orač Janko, Predenca 9, Šmarje pri Jelšah,
delovno knjižico. gnj-150862
Petač Katarina, Vikrče 6/a, Ljubljana Šmartno,
študentsko izkaznico, št. 20980194, izdala Pravna
fakulteta. gnj-150787
Petric Miha, Šegova 16, Novo mesto, delovno
knjižico, ser. št. AO353800,reg. št. 40692, izdala
UE Novo mesto. gnx-150598
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Potočin Friderik, Čimerno 2, Laško, delovno
knjižico, serijska štev. 879782, izdana 25.4.1969.
gns-150903
Potočin Pavla, Čimerno 2, Laško, delovno
knjižico. gnr-150904
Rakef Vesna, Golčajska cesta 6, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01098393, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gny-150972
Redžič Mirsada, Šolska ulica 10, Mengeš, vozno karto, št. 360051, izdal Kam bus.
gny-150747
Ružić Nina, Chengdujska cesta 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnf-150966
Seber Nina, Rusjanov trg 8, Ljubljana, delovno knjižico, izdano v Ljubljani na ime Pečar Nina.
gnp-150781

Smrke Ivan, Žorgova 86, Ljubljana-Črnuče,
delovno knjižico. gno-150932
Smrke Janez, Žorgova 86, Ljubljana-Črnuče,
delovno knjižico. gnl-150935
Smrke Terezija, Žorgova 86, Ljubljana-Črnuče,
delovno knjižico. gnm-150934
Šantl Ivan, Pobreška 38, Maribor, delovno
knjižico št. 44608, izdana leta 1981 v Mariboru.
m-582
Škrinjar Anton, Drašiči 8, Metlika, potrdilo
o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu, št. 604421, izdano 15.5.1997ec.
gnm-150859
Štrancar Ksenija, Plače 57, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 18039195, izdala Filozofska
fakulteta. gnf-150791

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.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Objavepo Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopkiin likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

2637
2637
2639
2669
2689
2701
2704
2706
2713
2714
2716
2727
2739
2740
2746
2750
2750
2752
2754
2754
2754
2754
2755
2764
2769
2769
2773
2774
2774
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2776
2777
2778
2779
2779
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