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Ljubljana, petek

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

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 3511-7/2004-3

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ob-12041/04

Dopolnitev
V 3. točki predhodnega razpisa z naslovom Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih, se na koncu stavka pred piko
doda naslednje besedilo “ter oprema za
vroči laboratorij, 1 dvoglava in 2 enoglavi kameri gama”.
Datum odposlanja zahteve za objavo:
4. 5. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Št. 2/04
Ob-11941/04
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja telovadnice ob
Osnovni šoli Medvode.
4. Kraj dobave: Medvode.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Ciril Hočevar, tel.
01/361-95-36.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 4. 2004.
Občina Medvode
Št. 23
Ob-11968/04
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-96-98.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih

7. 5. 2004

ISSN 1318-9182

12 mesecih: izgradnja 2. faze enovitega
IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču
nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani
na površini ca. 4,5 ha. Javno naročilo bo
oddano v treh sklopih, in sicer:
– sklop 1 – gradbena dela,
– sklop 2 – dela, izvedena iz polietilena
visoke gostote, s strojno opremo in instalacijami,
– sklop 3 – elektroenergetske instalacije
in računalniški nadzor.
4. Kraj dobave: Cesta dveh cesarjev,
Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 4. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

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. 675/04

Ob-11931/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 12/04: »Rekonstrukcija RP
10 (20) kV Privoz – dobava opreme«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
9. april 2004, Ob-9084, se spremenijo naštete točke, ki se pravilno glase:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 18. maja 2004, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 18. maja 2004
do 10. ure, ponudbe predložene po tem
roku ne bodo upoštevane.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. maja 2004 ob
11. uri v sejni sobi družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska c. 56/VII, v Ljubljani. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja
ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
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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 ZJN: ostanejo
vsi dokumenti, navedeni v citiranih objavah
in vse zahteve v zvezi z njimi, pri čemer se
starost dokumentov določi glede na novi
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: upoštevati je potrebno
novi datum odpiranja ponudb, torej morajo
ponudbe veljati najmanj do 15. septembra
2004, ostalo ostane nespremenjeno.
16. Morebitne druge informacije o naročniku:
– navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 13. maja 2004;
– vsa ostala določila v razpisni dokumentaciji ostanejo še naprej v veljavi,
– do naštetih sprememb je prišlo zaradi
naročnikove odločitve, da na željo večih prevzemnikov razpisne dokumentacije podaljša
rok za oddajo ponudb.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 217/04

Ob-11970/04

Popravek
V javnem razpisu za nakup infuzijskih
črpalk in sistemov, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 26-29 z dne 26. 3. 2004, Ob-7982/04 se
v 13. točki, podtočka 10.c) popravi in pravilno glasi:
10.c) Slovenska registracija za vse ponujene proizvode ali CE oznaka.
Klinični center Ljubljana
Št. 3531-19/2003-132

Ob-12267/04

Sprememba
V Uradnem listu RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003, Ob-106371, je bil objavljen
javni razpis za izbiro dobavitelja za “Nabavo
in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok in ostale
prostore za dokončanje objekta 3 v Splošni
bolnišnici Novo mesto”, v Uradnem listu RS,
št. 125-127 z dne 19. 12. 2003, Ob-107891,
pa sprememba.
Naročnik spremeni besedilo:
1. Točko 3.b tako, da se ta glasi:
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1. OP in preiskovalne svetilke,
ocenjena vrednost 24,000.000 SIT (brez
DDV),
– sklop 2. OP stativi, ocenjena vrednost
30,000.000 SIT,
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– sklop 3. sterilizacija – tehnološka oprema – aparati, ocenjena vrednost 23,000.000
SIT (brez DDV),
– sklop 4. sterilizacija – sterilni hodnik v
OP bloku, tehnološka pohištvena oprema,
ocenjena vrednost 19,500.000 SIT (brez
DDV),
– sklop 5. sterilizacija – distribucijska
oprema, zabojniki – kontejnerji, ocenjena
vrednost 23,000.000 SIT (brez DDV),
– sklop 6. lekarna, ocenjena vrednost
29,000.000 SIT (brez DDV);
6.1. laboratorijska pohištvena oprema,
6.2. lekarniško pohištvo,
– sklop 7. lekarniški aparati in ostala
oprema, ocenjena vrednost 12,000.000 SIT
(brez DDV),
– sklop 8. anestezija, reanimacija – monitorji, ocenjena vrednost 45,000.000 SIT
(brez DDV),
– sklop 9. anestezijska, reanimacijska
oprema, ocenjena vrednost 50,000.000 SIT
(brez DDV),
– sklop 10. endoskopski in specialistični
aparati za op dvorane, ocenjena vrednost
74,000.000 SIT (brez DDV),
11.1. endoskopski kompleti,
11.2. specialistični aparati,
– sklop 11.
ocenjena vrednost
10,000.000 SIT (brez DDV),
– sklop 12. splošna medicinska oprema,
ocenjena vrednost 25,000.000 SIT (brez
DDV),
12.1. bolniške postelje, stecherji,
12.2. pregledovalne mize, stoli,
12.3. vozički,
12.4. splošna medicinska oprema in
dodatki,
– sklop 13. splošna pohištvena oprema,
ocenjena vrednost 38,000.000 SIT (brez
DDV),
13.1. omare,
13.2. serijska pohištvena oprema,
13.3. aparati, servisni aparati,
13.4. biro tehnika in avdio video aparati,
13.5. zavese in senčila,
13.6. toaletni kompleti in sanitarna oprema,
13.7. odbojne letve, vogalniki,
– sklop 14: računalniška oprema, ocenjena vrednost 18,000.000 SIT (brez DDV),
– sklop 15: neserijska pohištvena oprema: pohištvena oprema – sprejemni, predajni, delovni pulti – pulti iz nerjaveče pločevine
– mize, police, omare, predalniki, ocenjena
vrednost 44,000.000 SIT (brez DDV).
Skupna ocenjena vrednost celotnega
javnega naročila znaša 464,500.000 SIT
(brez DDV).
Posamezen ponudnik lahko predloži
ponudbo za en, več ali vse sklope skupaj,
vedno pa mora ponuditi vse postavke v
posameznem sklopu. Navedba podsklopov
v besedilu tega razpisa je le v informacijo
zainteresiranim pred dvigom razpisne dokumentacije!
2. Točka 7.c tako, da se ta glasi:
(c) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
10. 5. 2004 do 1. 6. 2004 med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva
tudi po pošti ob predložitvi polnega naslova,
davčne številke in potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije zainteresiranega ponudnika,
kar velja tudi za osebni prevzem.
3. Točka 8.a tako, da se ta glasi:
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 6. 2004 do 12.
ure.
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4. 9. točka tako, da se ta glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, pritličje.
Ministrstvo za zdravje
Št. 02/2004
Ob-11885/04
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vozil in garancijsko vzdrževanje vozil po
priloženih specifikacijah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: pogrebno vozilo s predlevo (2
kosa) OE Pogrebna dejavnost;
– sklop B: kombinirano vozilo OE pokopališka dejavnost (1 kos);
– sklop C: osebno vozilo OE pogrebna
dejavnost (1 kos), osebno vozilo strokovne
službe (2 kosa).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
do 90 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: tajništvo: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11, kontaktna oseba: Janez
Pozderec. Razpisno dokumentacijo je mogoče brezplačno dobiti tudi na internetu na
naslovu: http://www.holdingljubljana.si (področje Javna naročila).
(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 8. do 12. ure v
tajništvu ali na internetnem naslovu: http:
//www.holdingljubljana.si (v rubriki javna
naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11
(tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2004 ob 12.30, na naslovu: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v znesku 800.000 SIT,
ki mora veljati najmanj do 20. 8. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal sposobnost,
kot je navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.

A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega registra mora biti razvidna registracija za opravljanje naslednje dejavnosti:
50.10 Trgovina z motornimi vozili (razvidno
iz priloge 1).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravnomočni in
ni dokončnih sodb v letih 2000 do vključno
2003, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika
pri poslovanju s ponudnikom s področja
predmeta javnega naročila, ki so imele
za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev
jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz
obrazca prijava).
4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji
(razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih
obveznostih – priloga 2).
5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (razvidno
iz ustreznega potrdila sodišča – priloga 3).
6. V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega naročila zoper vodstvene delavce
ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– priloge 4, 5 in 6).
7. Poslovanje na razpisanem področju
vsaj 1 leto pred rokom oddaje javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izpisom iz sodnega registra (registracija za dejavnost vsaj
1 leto pred rokom oddaje javnega naročila
– razvidno iz priloge 1).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zadnjih
6 mesecih (razvidno iz podatkov prilog 7
in 8).
2. V letu 2003 so prihodki ponudnika
znašali vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe
(razvidno iz podatkov prilog 7 in 8).
C) Na področju poslovne sposobnosti,
opremljenosti in tehnične ustreznosti:
1. Ponudnik ima lasten pooblaščeni
servis ali ima ustrezno pogodbo (priloga 9)
s pooblaščenim servisom, iz katere je razvidno, da pogodba velja najmanj za čas trajanja garancijske dobe ponujenega vozila,
da je servis pooblaščen za servisiranje tipa
vozil, ki je predmet ponudbe ter da servis
v primeru okvare opravlja tudi servisiranje
vozil tudi na terenu (območje Mestne občine Ljubljana).
2. Pogoj za sklop 1: zaradi servisiranja
mora ponudnik ponuditi vsaj en pooblaščeni
servis na lokaciji Republike Slovenije ter v
primeru okvare servis na lokaciji naročnika
(območje Mestne občine Ljubljana).
3. Pogoj za sklope 2 in 3: zaradi servisiranja mora ponudnik ponuditi vsaj en po-
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oblaščeni servis na lokaciji Mestne občine
Ljubljana.
4. Ponudnik mora ponuditi vozila, ki so v
celoti skladna s specifikacijo, v celotni predvideni količini za vsak sklop.
5. Rok dobave vsakega sklopa vozil je
največ 90 dni od datuma podpisa pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
do 20. avgusta 2004. Predvideni datum odločitve: 30. junij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna cena posameznega sklopa. Če bo
imelo več ponudb ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje enako ceno, bo
izbran tisti ponudnik, z večjim številom pooblaščenih servisov na območju RS, če pa
bo tudi to merilo enako pa bo izbran ponudnik z višjimi prihodki v letu 2003.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
morebitne spremembe in dopolnitve ter
popravki bodo na voljo na internetu na naslovu: http://www.holdingljubljana.si (rubrika
Javna naročila). Komunikacije s ponudniki
o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega
naročila potekajo pisno ali preko interneta.
Vprašanja pošljite na naslov: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “Vprašanje za razpis 02/2004” (če se
pošta prinese osebno, se odda v tajništvu)
ali preko spletne strani na naslovu http:
//www.holdingljubljana.si (v rubriki Vprašanja in odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo
tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje
odgovorjeno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2004.
Žale javno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Št. 2
Ob-11899/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica
– Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica, tel. 01/70-50-107; e-mail:
metka.dragolic@zd-cerknica.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno
vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: ZD Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2004,
1. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina, splošne zadeve
– Metka Dragolič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
8. 6. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na transakcijski
račun 01213-603279729 UJP Postojna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica
– Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380
Cerknica.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2004 ob 14. uri v prostorih zdravstvenega doma, soba/večnamenski prostor, I.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1 mio SIT in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi
pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je podpisnik pogodbe in kakšna so njihova
medsebojna razmerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal tovrstno blago v
najmanj v treh javnih zavodih;
– da zagotavlja dobavo reševalnega vozila v skladu s tehnično specifikacijo in ima
zagotovljen tehnični servis;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo vozilo dostavil naročniku.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 8. 2004, 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– garancija 10 točk,
– dobavni rok 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Metka Dragolič.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina
Št. 224/04
Ob-11905/04
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 bolniških postelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – postelje intenzivna nega – 80
kosov,
2. sklop – standardne bolniške postelje
– 1 kos,
3. sklop – porodne postelje – 2 kosa.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij–avgust
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 do 1. 7. 2004
do 9. 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: 1. 7. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor, Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
II. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 2004 ob 10. uri – seminar 1, 1. klet centralne stavbe Kliničnega centra.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, katera mora veljati
do 29. 10. 2004.
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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik priloži v ponudbi za dokazovanje pogojev od 1-9 notarsko overjeno
nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev,
dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. V teku postopka pa bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogojev z listinami v
skladu s točko 4.3. splošnih navodil ponudnikom. Listine so lahko podane v originalu
ali notarsko overjeni kopiji:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
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na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja;
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
8. da je ekonomsko – finančno sposoben;
9. da bo ravnal skladno z 5. in 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99);
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10-14;
10. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
10a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10b) za vsak ponujen proizvod mora ponudnik priložiti prospekt ponujene postelje s
kataloškimi številkami,
10c) popis ponudnikove razpoložljive
tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
10d) nuditi mora navodila za uporabo v
slovenskem jeziku,
10e) navedba tehničnega osebja – pooblaščenih sreviserjev, ki bodo zadolženi
za servisiranje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja, ne glede na to, ali sta zaposlena pri
ponudniku ali pa ima le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim servisom,
10f) ponudnik mora zagotoviti preventivno vzdrževanje, takojšnje srevisiranje v
primeru okvare in začasno nadomeščanje
okvarjene postelje,
10g) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme oziroma storitev z zahtevanimi
tehničnimi predpisi, specifikacijami in
standardi;
11. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik zagotavlja
garancijski rok najmanj 36 mesecev za vso
opremo, ter odzivni čas v garancijskem roku
največ 24 ur od prejema obvestila;
12. da zagotavlja dobavo v maksimalno
60 dneh od začetka veljavnosti pogodbe:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo;
13. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo;
14. izjava pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da je ponujena oprema
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nova, sodobna in izdelana v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 8. 2004, predvideni
datum odločitve – april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. in 2.
sklop:
– cena – 80%,
– strokovne zahteve – 20%;
1. možnost usmerjanja postelje s pomočjo blokade smeri enega kolesa – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,
2. podaljšanje postelje z delom, ki je sestavni del osnovnega ležišča – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– od 10 do 19 cm – 1 točka,
– od 20 do 25 cm – 2 točki,
3. celotno posteljo se lahko strojno in
pod pritiskom vodnega curka čisti v posteljni postaji – 3%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 3.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 3
točke,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,
4. blokada koles: en pedal blokira vsa 4
kolesa – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,
5. vznožna pomična polica je integrirana
v osnovo postelje – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,
6. ob vznožju na spodnji strani ležišča je
pritrjeno dodatno infuzijsko stojalo – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,
7. stranice in ostali deli postelje so med
seboj nevidno spojeni – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,

8. odbijači so prožni in se ob udarcu ne
poškodujejo – 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo dodelil točke na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk,
9. garancijski rok 36 mesecev ali več
– 3%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 3.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja naveden rok izpolnjuje – 3
točke,
– postelja navedenega roka ne izpolnjuje
– 0 točk.
Merila za 3. sklop – cena – 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato
pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 2/04
Ob-11906/04
1. Naročnik: Dom Lukavci.
2. Naslov naročnika: Lukavci, 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/58-88-420,
faks 02/58-88-444.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sveže sadje in zelenjava, jajca; okvirna vrednost sklopa: 7,200.000 SIT,
2. konzervirana zelenjava v rinfuzi; okvirna vrednost sklopa: 420.000 SIT,
3.zamrznjena živila, sladoledi; okvirna
vrednost sklopa: 2,850.000 SIT,
4.sveže perutninsko blago in perutninski
izdelki; okvirna vrednost sklopa: 4,000.000
SIT,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarki
izdelki; okvirna vrednost sklopa: 4,000.000
SIT,
6. rastlinska olja in margarine; okvirna
vrednost sklopa: 1,620.000 SIT,
7.meso in mesni izdelki; okvirna vrednost
sklopa: 14,000.000 SIT,
8.prehrambeno blago in pijače; okvirna
vrednost sklopa: 10,300.000 SIT,
9.mleko in mlečni izdelki; okvirna vrednost sklopa: 6,400.000 SIT,
10 mlevski izdelki; okvirna vrednost sklopa: 570.000 SIT,
11.kurilno olje; okvirna vrednost sklopa:
14,400.000 SIT.
Ponudnik mora podati ponudbo po posameznih sklopih. Ponudbo lahko poda
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope
skupaj.
4. Kraj dobave: Lukavci 9, oziroma po
dogovoru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2004;
julij 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ekonom Miran Nežič.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: ob delavnikih
osebno ali po dogovoru po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT z DDV na TRR
01100-6030300495.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 2004 do 8.30 v
tajništvo Doma.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 2004 ob 9. uri, Lukavci 9, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so 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 (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 razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno
dokumentacijo. O sprejemu ponudbe se bo
odločilo predvidoma do 20. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Dom Lukavci
Št. 216/04
Ob-11907/04
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
respiratorjev: 1. sklop: 7 kpl respirator
za odrasle, ki omogoča vse načine sodobne ventilacije, 2. sklop: 1 kpl respirator
za odrasle.
(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 7. 5. 2004
do 24. 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.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 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:
24. 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 1-9 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;
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja 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);
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
8. da je ekonomsko – finančno sposoben;
9. da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov do vključno 30 dni pred oddajo ponudbe (velja le kolikor je skupna
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vrednost ponudbe za vse sklope več kot
50 mio SIT);
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10-16;
10. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
10a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10b) seznam najpomembnejših dobav ali
storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj
v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe. Ponudnik mora navesti najmanj 3
referenčne univerzitetne ustanove v EU ali
ZDA kjer enak tip aparata, ki ga ponuja, že
uporabljajo,
10f) navedbo tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena (cerifikat proizvajalca) serviserja, ne glede na
to, ali so zaposleni pri ponudniku ali pa ima
le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim
servisom,
10h) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi
v SLO in EU;
11. da zagotavlja garancijski rok za ponujeno opremo minimalno 24 mesecev od
končne primopredaje in 24-urno neprekinjeno servisiranje, redno vzdrževanje in
nadzor. V primeru okvare, ki ki je ne bi bilo
možno nemudoma odpraviti, bo ponudnik
zagotovil takojšnjo brezplačno nadomestitev
z nadomestnim aparatom: izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo;
12. ponudnik mora za vsak ponujeni
aparat zagotavljati normalno preskrbo (navede število let) z rezervnimi deli, ob tem pa
mora upoštevati naročnikov pogoj, da mora
zagotavljati preskrbo s potrebnimi rezervnimi deli za ponujeni sklop še najmanj 8 let po
poteku garancijske dobe: izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo;
13. ponudnik mora zagotoviti brezplačno
usposabljanje-izobraževanje uporabnikov
(delavcev KC) in brezplačno šolanje za enega naročnikovega vzdrževalca: izjava dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo;
14. ponudnik mora za vsak ponujeni
aparat zagotoviti minimalno življenjsko dobo
25.000 delovnih ur: izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo;
15. da zagotavlja izpolnitev pogodbenih
obveznosti v roku 60 dni od podpisa pogodbe: izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo;
16. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od končne primopredaje: 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 juniju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. končna ponudbena vrednost za sklop 95%, 2.
stroški preventivnega in servisnega vzdrževanja 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani kandidati imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo, in sicer
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na naslovu in v času navedenem v 7. točki
te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 196/04
Ob-11920/04
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, tel. 242-10-05, faks
242-10-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava poltrdih vzmetnic-ortopedski model.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
4. Kraj dobave: fco Študentski domovi
v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe, druga dobava najkasneje v 30 dneh po podpisu
pogodbe, v enakomernih količinah.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Študentski domovi
v Ljubljani, C. 27. aprila 31, 1000 Ljubljana,
Kaja Manndić, tel. 242-10-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo
na TRR Študentski domovi v Ljubljani
01100-6030631071, sklic na št. 760-019
odprt pri UJP Ljubljana, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2004 do 10. ure
(prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Študentski domovi v Ljubljani, C. 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, Dom III, sejna soba, dne
9. 6. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica z menično izjavo v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po izvršeni posamezni dobavi in
prejetju računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni.
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: ponudba mora biti veljavna
najmanj 60 dni, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe junij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost nabave je ca.
24,8 mio SIT. Naročnik bo sklenil pogodbo
za dobavo vzmetnic z najugodnejšim ponudnikom. Cene morajo biti fiksne za celotno nabavo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 52/2004
Ob-11924/04
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Prežihova 8, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-43-250.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
skupine blaga:
1. meso in mesni izdelki; 2. perutninsko
meso in izdelki; 3. jajca; 4. mleko in mlečni
izdelki; 5. kruh, pekovski izdelki in slaščice;
6. zamrznjeni izdelki iz testa; 7. sveže in
suho sadje ter zelenjava; 8. sadni sokovi,
sirupi in ostala pijača; 9. splošno prehrambeno blago; 10. diabetični in dietetični proizvodi.
Sprejemljivost ponudb: en sklop, več
sklopov ali vsi sklopi skupaj.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 6. 2004
do 14. 6. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, Ljubljana,
tajništvo šole, tel. 01/24-43-250.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak dan
med 8. in 12. uro ob predložitvi pooblastila in
potrdila o vplačilu v tajništvu šole.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT nakazati na
transakcijski račun št. 01261-6030661012.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 9. uri v prostorh Osnovne
šole Prežihovega Voranca, Prežihova 8,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe
in predviden datum izbire predvidoma do
15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, reference, certifikat kakovosti in dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Št. 16/1726/2004
Ob-11929/04
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: triletni najem programa Microsoft Open Subscription Licence (OSL) 6.1.
(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: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v poslovni stavbi Eles, d.o.o.,
Hajdrihova 2, tajništvo Sektorja za poslovno
informatiko, Metka Drobnič, dodatne informacije mag. Janko Recer.
(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: 6.000 SIT (5.000 SIT + DDV
1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa in dejavnost 1 na račun
št. 02924-0017900956.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina
Krepfl.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
v dvorani D, IV. nadstropje, 26. 5. 2004 ob
10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti (z vključenim DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni.
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 skupnega
nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila.
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
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naročilih: ponudnik mora biti MS Gold Certified Partner fot Support Services (najvišji
nivo v ponudbo vključenih storitev na MS
platformi).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 100%, podrobneje opredeljeno 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.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Št. 404-08-225/2004-2
Ob-11937/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava in
tisk vojaških topografskih kart v merilu
1:25000 ter 1:50000:
– preoblikovanje in tisk vojaških topografskih kart RS v merilu 1:25000 (VTK 25),
– razvoj izdelave DTK/VTK 50 – spremljava, nadzor, kartografska obdelava za 5
listov,
– priprava na tisk in tisk vojaških topografskih kart RS v merilu 1:50000 (VTK50).
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost: 33,540.000 SIT z
DDV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop – preoblikovanje in tisk vojaških
topografskih kart RS v merilu 1:25000 (VTK
25),
II. sklop – razvoj izdelave DTK/VTK 50
– spremljava, nadzor, kartografska obdelava
za 5 listov,
III. sklop – priprava na tisk in tisk vojaških topografskih kart RS v merilu 1:50000
(VTK50).
Ponudniki lahko predložijo ponudbo
za posamezni sklop ali za celotno javno
naročilo.
4. Kraj izročitve: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2004
– oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, zahteva za razpisno dokumentacijo (kontaktni osebi): Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks 01/431-90-35,
e-pošta: bostjan.purkat@mors.si, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, faks 01/431-90-35,
e-pošta: dusan.cirar@mors.si. Dodatne informacije: Sonja Jekovec (vodja izvedbe),
tel. 01/471-23-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponudnik
naročniku predložiti št. telefona in telefaksa
ter kontaktno osebo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z

Št.

navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 148/2004-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno, po pošti
ali elektronski pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
številko javnega razpisa, sklic na številko)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz
točke 7. (a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika
s številko faksa, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje
razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme
spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na ponudbeni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 5. 2004 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba MORS
148/2004-odp – izdelava in tisk vojaških
topografskih kart VTK 25 in VTK 50«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 10. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– 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 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 države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
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– da je finančno in poslovno sposoben;
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom, da
dani podatki v tej ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju in niso zavajajoči, da se
strinja s pogoji razpisa in da je sprejel izjavo
o varnosti.
Posebni pogoji naročnika, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
– da bo predložil opis dela, ki obsega
kratek opis vsebine in obsega dela ter
osnovni prikaz postopkov in metod dela za
posamezno nalogo;
– da bo predložil podpisan in žigosan
terminski plan izvedbe del z opredelitvijo
posameznih faz;
– da bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
– da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe;
– da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma
do 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila in
kriteriji za ocenjevanje ponudb za I. sklop:
– cena – 1–40 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih – 1–20 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja) in razpoložljiva rač. oprema – 1–30
točk,
– izvedbeni rok – 1 – 10 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za II. sklop:
– cena – 1–40 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih – 1–20 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja) in delavcev, razpoložljiva računalniška oprema ter opis del in postopkov
– 1–30 točk,
– izvedbeni rok – 1–10 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za III. sklop:
– cena 1–40 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih 1–20 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja) – 1–30 točk,
– izvedbeni rok – 1–10 točk.
Skupno število možnih točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje skupno število točk.
V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako število točk za posamezni sklop,
bo izbran ponudnik, ki nudi nižjo ceno!
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 16-14/04
Ob-11944/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski
pripomočki po sklopih in podsklopih:
– sklop 1: inštrumenti za enkratno uporabo,
– sklop 2: material za angiografijo,
– sklop 3: material za nego stome,
– sklop 4: material za sterilizacijo,
– sklop 5: mrežice vgradne,
– sklop 6: kirurška rezila,
– sklop 7: rezila za patologijo,
– sklop 8: nastavki za termometre Genius,
– sklop 9: nastavki za fototerapijo,
– sklop 10: vrečke za urin.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi medicinske pripomočke v
celoti za posamezen podsklop znotraj razpisanih sklopov.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 leto od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-14/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
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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 ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
5. da bo pred izbiro najugodnejšega ponudnika predložil vzorce blaga, če jih bo
naročnik zahteval;
6. da ima za ponujene artikle priložen
prospektni material ali lasten opis, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
8. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
10. da bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, naročnik
bo o sprejemu ponudbe odločil najpozneje v 5
dneh po zaključku testiranja vzorcev.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16-17/04
Ob-11948/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sterilno
operacijsko perilo po sklopih in podsklopih:
– sklop 1: perilo operacijsko univerzalno,
– sklop 2: perilo operacijsko za osebno zaščito,
– sklop 3: incizijske folije in zbiralne
vrečke za tekočine.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto blaga,
ki je predmet javnega naročila v celoti za
posamezen podsklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 leto od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar,
tel. 07/39-26-132; dodatne informacije o
naročilu: Marija Puhek, univ. dipl. inž., tel.
07/33-23-362.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-17/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2004, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
5. da bo pred izbiro najugodnejšega ponudnika predložil vzorce blaga, če jih bo
naročnik zahteval;
6. da ima za ponujene artikle priložen
prospektni matrial ali lasten opis, ki izkazuje
skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi
strokovnimi zahtevami;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
8. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
10. da bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 5 dneh po zaključku
testiranja vzorcev.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 17123-02-403-47/2004
Ob-11952/04
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: dobava
informacijske opreme.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmet javnega naročila se deli v 9 sklopov, in
sicer:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: strežniki,
– sklop 4: LCD zaslon,
– sklop 5: omrežna oprema,
– sklop 6: strojna oprema,
– sklop 7: tiskalniki,
– sklop 8: skenerji,
– sklop 9: LCD projektor.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti (sklopi od 1 do 9) ali
pa posamezen sklop v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih
delov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 1. 7. 2004, predvideni
zaključek oziroma rok dobave pa 45 dni od
podpisa 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, na-

Št.

čin plačila: s plačilnim nalogom, številka
računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40304704.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 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 28. 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 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
blaga, podizvajalcev in kooperantov, v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z
vključenim DDV presega 50,000.000 SIT; da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila; da je ekonomsko-finančno sposoben; da je zanesljiv,
sposoben upravljanja ima izkušnje in ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz:
– podatkov o finančnem stanju, in sicer
obrazca BON-1/P in Potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz davčne odločbe ter
potrdila banke o stanju na transakcijskem
računu;
– dokazila, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
in sicer: izjave ponudnika o zagotavljanju
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vzdrževanja in servisiranja opreme v garancijskem in izvengarancijskem času, podatkov o kadrih, izjave o predložitvi dokazil
o strokovni usposobljenosti delavcev za področje vzdrževanja ponujene opreme, njene
namestitve in programske podpore za njeno
delovanje, izjave ponudnika o zagotavljanju
originalnih rezervnih delov za vso ponujeno
opremo, izjave ponudnika o predložitvi dokazila o poslovnem odnosu s proizvajalcem
opreme, izpisa iz Microsoft Windows Catalog z označeno ponujeno opremo in izpisa iz
Microsoft Windows Server Catalog z označeno ponujeno opremo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 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: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 08/2004
Ob-11958/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža, zagon in preizkusno delovanje klima naprav v sistemskih sobah
na lokacijah Davčne uprave Republike
Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: davčni uradi po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: enkratna dobava po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana – Oddelek za javna naročila
in nabavo; dvig razpisne dokumentacije pri
Mojci Batagelj, tel. 01/478-29-32, dodatne
informacije Igor Štraus, tel. 01/478-28-23.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni dan
od 9. do 11. ure. Dodatna pojasnila lahko
ponudniki zahtevajo najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za finance, Davčna
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uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, vložišče
DURS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana, dne 20. 5. 2004 ob
9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok najmanj 30 dni od datuma 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): /
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 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 zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 7. 2004. Najugodnejši ponudnik bo
predvidoma izbran do 21. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja
cena ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 692/04
Ob-11963/04
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: toplotni izmenjevalci z agregati.
(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:
24,000.000 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: 30. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 30. 8. 2004.
7 (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
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službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/ 1.
nadstropje) na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 8. in 10. uro osebno ali po
pošti. Dodatne informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Damjanu Stevanoviću,
za tehnični del razpisne dokumentacije,
tel. 02/22-00-124 in Mateji Podlesnik, tel.
02/22-00-128 za splošni del razpisne dokumentacije, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan objave in
nato vsak delovni dan med 8. in 10. uro
osebno ali po pošti, do 2. 6. 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: 7. 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
(prevzemnik 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 7. 6. 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 razpisa, na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (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:

01. da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
02. 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;
03. 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;
04. 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;
05. 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;
06. da ponudniku na katerikoli način
ni dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika;
07. da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje,
ugled in zaposlene, za realizacijo prevzetih
pogodbenih obveznosti iz javnega naročila;
08. 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.
09. seznam najpomembnejših dobav
blaga, ki je predmet razpisa, direktno po
pogodbi/naročilu, najmanj za tri pogodbene
partnerje 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 dostavil naročeno blago 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
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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 dobavil blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov;
19. da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije;
20. izjava, da ni dal zavajujočih podatkov;
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. predložiti pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji;
24. 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.
25. 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;
26. vzorec pogodbe izpolni, parafira, žigosa in podpiše vse strani;
27. nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire
ponudnike, ki ne bodo predložili v svoji ponudbeni dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na tem javnem razpisu – ponudbe bodo izločene kot nepravilne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnike 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: 17. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 97 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke.
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 Damjanu Stevanoviću, za
tehnični del razpisne dokumentacije tel.
02/22-00-124, za splošni del razpisne dokumentacije pa pri Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/ 22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Elektro Maribor
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Št.

Št. 404-01-67/2004
Ob-11965/04
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 ter telovadnico Srednje
šole Slovenska Bistrica.
(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: Slovenska Bistrica.
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. 11. 2004.
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:
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 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: 9. 6. 2004, do 10. 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 10. 6. 2004, ob
13. 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 (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 sestavit-
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vijo 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 tri objekte, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 30 mio SIT (z
DDV), od tega najmanj en 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 en 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 2. 7. 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: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 1/04
Ob-11995/04
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.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 12. uri v Psihiatrični bolnišnici
Begunje, I. nadstropje, 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.
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. 1/04
Ob-12026/04
1. Naročnik: Dom Lukavci.
2. Naslov naročnika: Lukavci, 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/58-88-420,
faks 02/58-88-444.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba je sprejemljiva za en sklop ali za oba
sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Lukavci 9, oziroma po
dogovoru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij, julij 2004;
junij, julij 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Jože Jandl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: ob delovnikih
osebno ali po dogovoru po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT z DDV na TRR
01100-6030300495.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 2004 do 8. ure v
tajništvo Doma.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lukavci 9, 9242 Križevci pri
Ljutomeru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 2004 ob 8.30, Lukavci 9, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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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): /
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: in v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno
dokumentacijo. O sprejemu ponudbe se bo
odločilo predvidoma do 20. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Dom Lukavci
Št. 58
Ob-12044/04
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) Vrsta in količina blaga: dobava
OCR naprav (širitev UPO).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
poštne poslovalnice po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: 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: 14. 6. 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 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta
Slovenije, d.o.o. Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če
ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2004 ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni.

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 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; potrjen vzorec pogodbe;
ponudba mora biti veljavna do 31. 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);
ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije; ponujena oprema mora popolnoma ustrezati
tehničnim zahtevam naročnika, ponudnik
mora imeti status pooblaščenega prodajalca za opremo, ki jo ponuja v ponudbi,
ponudnik mora imeti status pooblaščenega
serviserja za opremo, ki jo ponuja, ponudnik mora imeti vsaj dva redno zaposlena
delavca s certificiranim tehničnim znanjem
na področju vzdrževanja in servisiranja za
opremo, ki jo ponuja, ponujena oprema
mora brezhibno delovati v okolju WNT4,
W2K in WXP Pro; ponudnik mora opremo
po preteku garancijske dobe predati v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika,
oprema mora izpolnjevati naslednje zahteve: Branje OCR Eurobanking A in B zapisa, branje OCR E13B MICR zapisa, prenos
prebranega niza znakov brez menjave vrstnega reda polj, spreminjanja dolžine polj,
spreminjanja dolžine polj ali dodatnih polj.
OCR delimiterji se zamenjajo z znaki, ki se
ne pojavijo znotraj prebranih polj, vodilni
znak na začetku prebranega niza mora
biti ASCII koda heksadecimalno 7C, končni znak v prebranem nizu mora biti ASCII
koda heksadecimalno 0D0A., komunikacija
preko PS/2 vrat(priključka) – serijska priključitev s tipkovnico, dekodiranje sledi 2 in
3 na magnetnem traku bančnih kartic.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 8. 2004; predvideni datum odločitve
6. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 70%, skladnost ponujene opreme z obstoječo aplikativno opremo in produkcijskim
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okoljem – 20%, strokovnost – podjetje – 5%,
tehnične in funkcionalne lastnosti – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 433-01-53/2004/6

Ob-11880/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za izvedbo klimatizacije poslovnih prostorov na
Župančičevi 3 v Ljubljani, objavljeni v Ur. l.
RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004, Ob-8991/04,
naročnik spreminja oziroma na novo določa
datuma v 8. (a) in 9. točki:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do četrtka, 6. 5. 2004 do vključno
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 6. 5. 2004 ob
10.15, v poslovnih prostorih ministrstva na
Prežihovi 4, sejna soba (kletni prostori).
Ministrstvo za finance
Št. 011-04-2004

Ob-11915/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: gradnja
nadomestnega mostu čez Savinjo pri Trbiški zijavki na R2-428/1250, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9059/04 se popravi 16. točka in se pravilno glasi:
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 210,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-12264/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del Ureditev
avtobusnega postajališča ob G1-5, odsek
0332 Mrtovec – Lisičje jame km 8.325 (območje priključka za Lisičje jame), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-9060/04, se popravi 16. točka in
se pravilno glasi:
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 21,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 12/04
Ob-11875/04
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, tel. 02/33-13-551, telefaks
02/33-27-661.

3. (a) Opis in obseg gradnje: odplinjanje
odlagališča Pobrežje, Etapa 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 oddajo v celoti brez oddaje
po posameznih sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektne dokumentacije ni sestavni del razpisa.
4. Kraj izvedbe: Pobrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudba se odda za celoten obseg razpisanih
del. Variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden čas izvajanja
razpisanih del je 90 dni od 1. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu podjetja na
naslovu naročnika. Dodatne informacije v
zvezi z razpisom: Andrej Kovač, u.d.i.s., tel.
02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prejeti od 14. 5. do
28. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo razpisane
dokumentacije v višini 10.000 SIT se vplača
na blagajni na naslovu naročnika ali na TRR
04515-0000175787 NKBM Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2004 ob 10. uri, sedež podjetja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v ponudbi se priloži bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun
izveršenih del se vrši na podlagi mesečnih
obračunskih situacij z najkrajšim rokom plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 15. 8. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila za
ocenjevanje ponudb so podana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obseg razpisanih del: dograditev
plinskih sond in plinovodov, zatesnitev in
rekultivacija površin, naprava obodnega
jarka, zasaditev površin, naprava brežin z
zatesnitvijo ter ostala spremljajoča dela.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: javni razpis je objavljen prvič.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2004.
Snaga javno podjetje d.o.o.

Št.

48-51 / 7. 5. 2004 /
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Ob-11942/04

1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
traktorske poti ob cesti G1-3/322 Kapca–Hotiza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Črenšovci–D. Lakoš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 koledarskih
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 33,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 100/04
Ob-11943/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
križišča na cesti G1-3/314 v Pernici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Pesnica–Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 220,000.000 SIT.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 102/04
Ob-11945/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-216 odsek 1158 Žužemberk–
Dvor od km 3.615 do km 4.115.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-216 Žužemberk–Dvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 koledarskih
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 2004 do 11. 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 10. 6. 2004 ob
12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 72,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-11947/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop: Območje 1 (Celje),
2. sklop: Območje 2 (Nova Gorica),
3. sklop: Območje 3 (Koper),
4. sklop: Območje 4 (Kranj),
5. sklop: Območje 5 (Ljubljana),
6. sklop: Območje 6 (Maribor),
7. sklop: Območje 7 (Murska Sobota),
8. sklop: Območje 8 (Novo mesto),
9. sklop: Območje 9 (Ptuj).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 40 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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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 446,999.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 414-05-55/2002-1313
Ob-11955/04
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
39-39-215.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzidava
OŠ Vavta vas.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se izdela v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so izdelani.
4. Kraj izvedbe: Vavta vas 1, Straža.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 28. 6.
2004, konec del 30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Novo mesto, Urad direktorja, Služba za
investicije, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto. Kontaktna oseba je Pavle Jenič, tel.
07/39-39-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja razpisa od 8. do 10. ure po predhodni telefonski
najavi na tel. 07/39-39-215.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentacije
je potrebno plačati znesek 10.000 SIT na
Podračun Mestne občine Novo mesto št.
01285-0100015234 model 00 sklic 505.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati do 27. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto oziroma
osebno na vložišču Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6 (I. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 5. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi MO Novo mesto, II/67, Seidlova
cesta 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 60 dni od 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): po veljavnem zakonu.
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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:
I. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
II. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
III. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
IV. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
V. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
VI. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in
Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (ponudnik bo predložil enega
od navedenih obrazcev v odvisnosti od
registracije),
VII. seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
VIII. izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
IX. da ni dal zavajajočih podatkov,
X. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa s strani naročnika,
XI. bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
b) izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo del v višini 2,000.000 SIT
veljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka,
c) izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
2,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po sistemu funkcionalni ključ v roke.
Podrobna obrazložitev je navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo za izvedena dela v letu
2004 dobil plačanih največ 45 milijonov SIT
oziroma znesek v višini izvedenih del. Največ za toliko bo tudi sklenjena pogodba v
letu 2004. Dela bodo morala biti končana
do konca oktobra 2004, plačila nad navedenim zneskom pa bodo izvedena v začetku
leta 2005 po podpisu aneksa in sprejemu
proračuna za leto 2005. Naročnik ni odškodninsko odgovoren, če podaljšanja po-
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godbe zaradi neizpolnjenih pogojev ne bo.
Tudi najugodnejša ponudba naročnika ne
zavezuje k izboru ponudnika. Naročnik si
izrecno pridržuje pravico, da lahko zavrne
vse ponudbe, kolikor niso primerne ali sprejemljive za naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 414-05-52/2002-1313
Ob-11957/04
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
07/39-39-215.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija
OŠ Stopiče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se izdela v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so izdelani.
4. Kraj izvedbe: Stopiče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 28. 6.
2004, konec del 30. 10. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Novo mesto, Urad direktorja, Služba za
investicije, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto. Kontaktna oseba je Pavle Jenič, tel.
07/39-39-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja razpisa od 8. do 10. ure po predhodni telefonski
najavi na tel. 07/39-39-215.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentacije
je potrebno plačati znesek 10.000 SIT na
Podračun Mestne občine Novo mesto št.
01285-0100015234, model 00, sklic 506.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati do 27. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma
osebno na vložišču Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6 (I. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 5. 2004 ob 10. uri
v sejni sobi MO Novo mesto, II/67, Seidlova
cesta 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 60 dni od 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): po veljavnem
zakonu.
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:
I. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
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II. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
III. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
IV. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
V. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
VI. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in
Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (ponudnik bo predložil enega
od navedenih obrazcev v odvisnosti od
registracije),
VII. seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
VIII. izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
IX. da ni dal zavajajočih podatkov,
X. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa s strani naročnika,
XI. bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
b) izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo del v višini 10,000.000 SIT
veljavno do konca pogodbenega roka še tri
dni po preteku pogodbenega roka,
c) izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je 60 dni
po odpiranju, ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo za izvedena dela v letu
2004 dobil plačanih največ 70 milijonov SIT
oziroma znesek v višini izvedenih del. Največ za toliko bo tudi sklenjena pogodba v
letu 2004. Dela bodo morala biti končana do
konca oktobra 2005, plačila nad navedenim
zneskom pa bodo izvedena v letu 2005 po
podpisu aneksa in sprejemu proračuna za
leto 2005. Naročnik ni odškodninsko odgovoren, če podaljšanja pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev ne bo. Tudi najugodnejša
ponudba naročnika ne zavezuje k izboru ponudnika. Naročnik si izrecno pridržuje pravico, da lahko zavrne vse ponudbe, kolikor
niso primerne ali sprejemljive za naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Mestna občina Novo mesto
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Ob-11961/04
1. Naročnik: Osnovna šola Šempas.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Šempas, Šempas 76c, 5261 Šempas, tel.
05/307-71-00, faks 05/307-71-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela za obnovo vrtca v Osnovni šoli Šempas.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: sklopov ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šempas 76c, 5261
Šempas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2004, zaključek del do 30. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: tajništvo, Alenka Rodman, tel. 05/307-71-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva določenega za javno odpiranje ponudb med 9. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski račun št. 01284-6030672010.
8. (a) Datum in ura kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2004, do 13. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Šempas, Šempas
76c, 5261 Šempas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2004 ob 14. uri v sejni sobi Osnovne
šole Šempas.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60 dni od izstavitve situacije oziroma
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima vsaj tri reference naročnikov za
dobro opravljeno delo v zadnjih petih letih,
v vrednosti nad 30,000.000 SIT,
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da v preteklih šestih mesecih ni
imel blokiranega katerega izmed transakcijskih računov,
– da izpolnjuje ostale pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– garancijski rok.
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: 30. 4. 2004.
Osnovna šola Šempas

Ob-12017/04
1. Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
2. Naslov naročnika: Vitomarci 71,
2255 Vitomarci, tel. 02/757-95-32, faks
02/757-95-34, obcina.sv.andraž@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Osnovne šole Sv. Andraž z vrtcem in
telovadnico.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za celoto razpisanih del, razen za opremo,
učila in inventar.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, naselje Vitomarci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek november
2004, konec junij 2006.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Jožef Kocuvan ali
Franci Krepša, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tel. 02/757-95-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, od 20. 5. do 12. 7. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo je 50.000 SIT, plačilo na
transakcijski račun št. 01382-0100017853.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 7. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Razpis za OŠ Sv. Andraž« na naslov
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 26. 7. 2004 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41.do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudbe: v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne
16. 4. 2004.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Št. 594/2004
Ob-12030/04
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
3a, 6215 Divača, tel. 05/731-09-30, faks
05/731-09-40; e-mail: obcina@divaca.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Knjižnica
Divača (izdelava in pridobitev ustrezne gradbene dokumentacije in izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del).
(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: izdelava in
pridobitev vse potrebne gradbene dokumentacije in izvedba gradbenih, obrtniških
in inštalacijskih del.
4. Kraj izvedbe del: Divača, Zadružni
dom (dvorana), Kraška cesta 67.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega dokončanja ali
čas izvedbe: 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Kolodvorska ulica
3a, 6215 Divača, tel. 05/731-09-30, faks
05/731-09-40; e-mail: obcina@divaca.si,
Krista Gombač.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Divača do poteka roka za
oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun
št. 01219-0100006052 odprt pri UJP
Urad Koper, pri plačilu navesti sklic 28
75183-7130090-00000104.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Divača, Kolodvorska ulica
3a, 6215 Divača.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 2004 ob
13. uri v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica v vrednosti 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira naročilo iz proračunskih sredstev,
plačilni rok najmanj 60 dni.
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. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
– ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je le-to potrebno;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podku-
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povanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 9. 2004, 7 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 33,000.000 SIT brez DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Občina Divača
Ob-12040/04
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,
Mariborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Mariborske lekarne
Maribor, Minařikova ul. 6, 2000 Maribor, tel.
02/450-28-11, faks 02/462-23-07.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških, strojnih in elektro
instalacijskih del ter dobava, vgradnja in
priklop opreme pri rekonstrukciji lekarne
Tabor v Mariboru.
(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: /
4. Kraj izvedbe: Lekarna Tabor, Ljubljanska ul. 9, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno in razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del julij
2004, dokončanje najkasneje 31. avgust
2004.
7. (a)Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, dodatne informacije: Matjaž
Bertoncelj, udia, tel. 02/22-01-581, faks
02/25-10-573, e-mail: zim@zim.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na TRR
ZIM d.o.o. 25100-9700054187, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ZIM Zasnove in vodenje investicij
d.o.o., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
soba 207/II. nad.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2004, ob 11. uri, ZIM d.o.o., Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor – sejna soba/II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 2,000.000 SIT, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
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
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ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: 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 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 21. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, po merilih, objavljenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 532/04
Ob-12051/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek
5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kanalizacije Žalec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Žalec, Občina Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba takoj po
podpisu pogodbe.
7. (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, kontaktna oseba je Polona Barič,
univ.dipl. biol.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 11. 5. do 20. 5.
2005 po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov na račun št.
06000-0045266125 – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o. s pripisom: Razpis
– RK Žalec ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini 20.000 SIT.
Priloženo mora biti tudi odločba davčnega urada (davčna številka).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 2004 do 12. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 2004 ob 13. uri v sejni sobi tehnične
službe JKP Žalec d.o.o. (dvorišče).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 900.000 SIT,
kar je 3% od ocenjene vrednosti. Trajanje
garancije je do 15. 8. 2004.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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 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: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokončanje pogojev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 8. 2004 in 20. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70%,
– reference – 20%,
– usposobljenost, roki – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik
si pridružuje pravico določiti eventuelno
manjši obseg del od razpisanega oziroma
na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridružuje pa
si tudi pravico, da dela ne odda nobenemu
ponudniku. V nobenem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Št. 2.3.-915/04
Ob-12056/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, po pooblastilu Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, Maribor, po pooblastilu Holding
Slovenske železnice d.o.o., PP infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, telefaks 01/29-14-822, tel.
01/29-14-602.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zavarovanje cestno železniškega nivojskega
prehoda NPr 22.6 – PO (Kamnik III) v
km 22+630 železniške proge Ljubljana
– Kamnik – Kamnik Graben s posodobitvijo SV zavarovanja B strani postaje
Kamnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projektnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same izvedbe verificirano tudi s strani Holdinga
Slovenskih železnic.
4. Kraj izvedbe: nivojski prehod (NPr)
Kamnik III v km 22+630 na odseku železniške proge Ljubljana–Kamnik–Kamnik Graben in območje B strani postaje Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ 180 dni po
uvedbi v posel.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Slovenske
železnice d.o.o., PP Infrastruktura-PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Helena Mlakar (soba 202-tajništvo), za dodatne informacije Marjan Hribar (soba 222),
tel. 01/29-14-602.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti
plačilu 25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana, sklic
na številko 27 ali na glavni blagajni Holding
Slovenskih železnic d.o.o., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije,
1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, soba
202 (tajništvo PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 11. uri, Holding Slovenske
železnice d.o.o., 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
(garancija za resnost ponudbe) mora biti
dano v višini 4,500.000 SIT v obliki bančne
garancije prvorazredne banke s sedežem v
državi naročnika ali v tujini, ali v drugi obliki
(zavarovanja pri zavarovalnicah), skladno z
zakonskimi določili in zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. členu do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ekonomsko–finančne in
tehnične sposobnosti ponudnika:
– 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 zoper ponudnika oziroma partnerja v skupnem nastopu 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,
– 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,
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj 1,5 x vrednosti javnega naročila,

– da ima izkušnje pri uspešni izvedbi
vsaj enega objekta, ki je po svoji naravi, zahtevnosti in vrednosti primerljiv razpisanim
delom, v zadnjih petih letih,
– rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega, to je 180 dni po uvedbi v
posel.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni
od roka določenega za predložitev ponudbe,
predvideni datum odločitve 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in
rangiranje ponudb po sistemu točkovanja
od 0 do 100 točk. Komisija bo pri svojem
delu uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – vplivnost
85%
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi= -------------- × 85
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 15%
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Rmin
Ri = -------------- × 15
ri
Rmin – število koledarskih dni najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s
seštevanjem točk po obeh merilih. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk, je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Javna agencija za
železniški promet RS
Št. 2/04
Ob-12262/04
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode, tel. 01/361-95-10,
faks 01/361-16-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: telovadnica ob Osnovni šoli Medvode.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: gradbeno, obrtniška in inštalacijska
dela – vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Medvode – Svetje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek v juliju
2004 in dokončanje – maja 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
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Ciril Hočevar ali Marko Košir, vsak delavni
dan od 8. do 10. ure, tel. 01/361-95-10, faks
01/361-16-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 10. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s kopijo potrdila o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
60.000 SIT na TRR 01271-0100000594,
sklic na št. 00 714120-927. Zraven morajo
predložiti tudi potrdilo o registraciji za davčnega zavezanca, ki ga izda DURS, zaradi
izstavitve računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode – tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2004 ob 11. uri v prostorih Občine
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, sejna soba št. 20, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z razpisno dokumentacijo.
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): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 210 dni od
odpiranja ponudb. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Občina Medvode
Št. 3/04
Ob-12263/04
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode, tel. 01/361-95-10,
faks 01/361-16-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Dom krajanov Pirniče – nadaljevanje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: nadaljevanje rekonstrukcije in
dozidave.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zgornje Pirniče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek v juliju
2004 in dokončanje – v 3 mesecih.

Št.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
Ciril Hočevar ali Marko Košir, vsak delavni
dan od 8. do 10. ure, tel. 01/361-95-10, faks
01/361-16-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 10. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s kopijo potrdila o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
30.000 SIT na TRR 01271-0100000594,
sklic na št. 00 714120-827. Zraven morajo
predložiti tudi potrdilo o registraciji za davčnega zavezanca, ki ga izda DURS, zaradi
izstavitve računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode – tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2004 ob 11. uri v prostorih Občine
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, sejna soba št. 20, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.

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. 110-1/04

Ob-11912/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »izvajanje strokovno tehničnih
svetovalnih storitev pri gradnji AC v Republiki Sloveniji« (Ob-8940/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 20. 5. 2004 do 8.30. Odpiranje
ponudb bo dne 20. 5. 2004 ob 9. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb je DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba 3.22.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-11950/04
Popravek
V zahtevi za oddajo javnega razpisa za
oddajo naročila izvajanja storitev lokalizacije
in sledenja avtobusov v mestnem in primestnem prometu ter napovedovanje prihodov
avtobusov na postajališča po odprtem postopku, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
47 z dne 30. 4. 2004 se popravi:
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z razpisno dokumentacijo.
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): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 210 dni od
odpiranja ponudb. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Občina Medvode

– 18. podtočka 14. točke Pogoji, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, ki se pravilno glasi:
18. da ima aktivno nameščeno opremo v vsaj 20 vozilih pri enem naročniku.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 5/34-6287/1-04

Ob-12006/04

Popravek
V javnem razpisu za prevoze pošiljk za
obdobje dveh let, objavljenem v Ur. l. RS, št.
47 z dne 30. 4. 2004, Ob-11046/04, naročnik objavlja, da merila za ocenitev ponudb
v I. in II. sklopu ostanejo enaka kot so bila
objavljena, za III. sklop pa glasijo:
– 90 točk ponujena cena prevoza v
časovno opredeljenih terminih,
– 10 točk ponujena cena prevoza izven časovno opredeljenih terminov.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 17123-06-403-31/2004/7 Ob-12021/04
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za zavarovanje oseb, premoženja in interesov
MNZ in Policije, št. 17123-06-403-31/2004,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32 z
dne 2. 4. 2004, Ob-8430/04, se spremenijo
9. (a), 10. in 16. točka objave tako, da se
pravilno glasijo:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 5. 2004, najkasneje do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5.
2004, ob 12. uri, na naslovu: Fakulteta za
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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.
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 14. 6. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 02/2004
Ob-11881/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 3, 8000
Novo mesto, e-pošta: vdcnm@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega naročila je
sukcesivno dnevno opravljanje storitev
pranja perila za potrebe Varstveno delovnega centra Novo mesto za obdobje
dveh let.
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. Naročnik
si pridržuje pravico v skladu s 97. členom
ZJN-1 po postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati dodatna dela ali storitve, ki ne bodo vključene v prvotne projekte,
oddane na podlagi postopkov javnih naročil
po tem javnem naročilu, pa so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za
izvedbo naročila, pod pogojem, da se bodo
oddala izvajalcu del ali storitev, ki bo izvajal prvotno naročilo: a) ko takšnih dodatnih
storitev ne bo mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to
povzročilo nepremostljive ovire za naročnika
ali b) ko bodo storitve, čeprav bi jih lahko
naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega
naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze
izvedbe, pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne bo presegla 50% zneska glavnega
naročila. Enako bo lahko naročnik ravnal, če
bo šlo za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih bo izvajal isti izvajalec,
ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da bodo take storitve
ustrezale osnovnemu projektu, za katerega
je bilo oddano prvo javno naročilo. Naročnik
bo v takem primeru oddal naročilo po tej točki le, če še ne bodo pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe za konkretno naročilo.
5. Kraj izvedbe: VDC Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skucesivne izvedbe v obdobju dveh let od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Varstveno delovni center Novo mesto, tajništvo, Šmihel 3, 8000
Novo mesto.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od dne objave javnega naročila, vsak delovni dan od
10. do 12. ure v tajništvu ali na internetnem
seznamu javnih naročil na naslovu: http:
//www.praetor.si (v rubriki javna naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Varstveno delovni center
Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto
(tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2004 do 12.15, na lokaciji naročnika:
Varstveno delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
300.000 SIT, veljavna najmanj do roka, ki je
določen za veljavnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni
obračun storitev za nazaj, rok plačila 30 dni
po prejemu pravilno izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal sposobnost,
kot je navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra,
– priloga 1) mora biti razvidna registracija
za razpisano dejavnost; ponudnik ima obrtno dovoljenje za razpisano dejavnost (obrtno dovoljenje – priloga 1), če ga ponudnik
potrebuje za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil obrtnega dovoljenja
bo naročnik štel, da ga glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
ne potrebuje.
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
4. 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 potrdil Ministrstva
za pravosodje - prilogi 2).
B) Na tehnološkem področju:
1. Ponudnik izpolnjuje tehnološke in higienske standarde pranja, vzdrževanja in
transporta perila skladno s specifikacijami.
Ponudnik mora natančno opisati svojo tehnologijo pranja in opredeliti, kakšna pralna
ter kemična sredstva za razkuževanje bo
uporabljal. Ponudnik mora opisati postopke
s katerimi bo zagotavljal higiensko neoporečnost perila ter postopek transporta perila
v obe smeri. Za ustrezen opis šteje, če je
obrazec “tehnološki list” v celoti izpolnjen

in če iz vsebine opisa izhaja, da ponudnik
izpolnjuje zahtevane pogoje (razvidno iz obrazca – tehnološki list, priloga št. 3).
2. Ponudnik ima zadostne kadrovske
in tehnične kapacitete, da lahko nemoteno
opravlja storitve iz predmeta javnega naročila (razvidno iz obrazca – izjava).
3. Ponudnik izkaže, da je kadarkoli v zadnjih treh letih od objave javnega naročila
sukcesivno in dnevno izvajal storitev pranja
perila v podobnem obsegu (vrednostno kumulatvino v zadnjih treh letih vsaj v višini
ocenjene letne vrednosti javnega naročila)
in na podoben način – glede tehnologije
pranja, vzdrževanja, pakiranja, transporta
(razvidno iz obrazca prijava – reference).
4. Ponudnik mora ponuditi sukcesivno
dnevno izvajanje vseh storitev v rokih, pod
pogoji in na način kot je to navedeno v specifikacijah (razvidno iz obrazca ponudba in
predračun).
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: ja.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
do 20. 8. 2004. Predvideni datum odločitve:
11. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo
izbrana ponudba ponudnika z najnižjo ponujeno ceno za opravljanje storitve pranja
perila za kilogram suhega čistega perila, kot
je navedeno v predračunu. Če bo imelo več
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo imel vrednostno več referenc pri
izvajanju storitve iz predmeta javnega razpisa (razvidno iz obrazca prijava).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
pisno ali preko interneta. Vprašanja pošljite
na naslov: Varstveno delovni center Novo
mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto, s pripisom “Vprašanje za razpis JN 02/2004”
(če se pošta prinese osebno, se odda v tajništvu) ali preko spletne strani na naslovu:
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo tako
oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovorjeno. Odgovori predstavljajo sestavni
del razpisne dokumentacije in bodo objavljeni v informacijskem sistemu na navedenih
spletnih straneh. Vprašanja lahko ponudniki
naslavljajo najkasneje pet dni pred dnevom
oddaje ponudb do 12. ure. Na vsako vprašanje bo naročnik odgovoril v roku 3 dni po
prejemu vprašanja. Na vprašanja, ki bodo
do naročnika prispela po tem roku, naročnik
ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi
vprašanji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2004.
VDC Novo mesto
Št. 8506-1/04
Ob-11925/04
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, faks 03/81-71-26,
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el. naslov: obcina@smarje-pri-jelsah.si, tel.
03/81-71-600.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov v objektih Aškerčev trg 11 in 12,
Rimska cesta 2, Šmarje pri Jelšah, sklic
14 po prilogi 1A – storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se
bodo oddala enemu ponudniku.
5. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2004 do
31. 5. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šmarje pri
Jelšah, Oddelek za gospodarstvo, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Vida
Pezdevšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 5.000 SIT z virmanom na račun, št.
01324-0100003720, pred dvigom razpisne
dokumentacije, s pripisom čiščenje poslovnih prostorov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2004, ob 10.30, sejna soba Občine
Šmarje pri Jelšah.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji/Zakon o izvrševanju proračuna.
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: ponudnik mora biti registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu; ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje
te dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno; 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; proti ponudniku ne
sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve; ponudba
mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajočih podatkov; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije; izjava ponudnika, v kateri
ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji; ponudnik ne more ponuditi

Št.

plačilnega roka krajšega od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
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.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja
ponudb; 20 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, merila: cena
80%, reference 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2004.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 101/04
Ob-11939/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izmera in izdelava geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju Republike
Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
12. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
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kona o javnih naročilih): pogodba o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 113,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 351-05-28/2004
Ob-11985/04
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje svetovalnega inženiringa in izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri izgradnji ter
rekonstrukciji objektov za zagotavljanje
pogojev dela Policije na meji z Republiko
Hrvaško, in sicer PP Metlika, PP Piran,
PP Brežice, PP Ormož, PP Gorišnica in
PP Podlehnik.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklop 1
(Izvajanje svetovalnega inženiringa: izvajanje tehničnega svetovanja, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava revizijskega
poročila za projektno dokumentacijo, izvajanje gradbenega nadzora); sklop 2 (Izvajanje
koordinacije za varnost in zdravje pri delu).
5. Kraj izvedbe: Metlika, Piran, Brežice,
Ormož, Gorišnica in Podlehnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek izvajanja storitev je takoj po podpisu pogodbe in
uvedbi v delo, dokončanje najkasneje do
31. 10. 2006.
8. (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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2004 ob 9.30; Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT za 1. sklop; 1,500.000 SIT
za 2. sklop.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
– ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco za izvedbo projekta svetovalnega
inženiringa po FIDIC pogodbenih pogojih v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe (po-
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goj je obvezen za ponudnike, ki se javljajo
na sklop 1);
– ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1
(Uradni list RS, št. 110/02) za predmet javnega naročila (pogoj je obvezen za ponudnike, ki se javljajo na sklop 1;
– ponudnik mora poimensko navesti
vodjo projekta gradbene ali arhitekturne
stroke ter sodelavca pravne in ekonomske
stroke, ki bosta sodelovala na projektu. Vsi
navedeni morajo izpolnjevati pogoje za
opravljanje teh del skladno z določili razpisne dokumentacije (pogoj je obvezen za
ponudnike, ki se javljajo na sklop 1);
– ponudnik mora poimensko navesti najmanj 3 odgovorne nadzornike in po 3 njihove pomočnike-odgovorne nadzornike posameznih del (gradbena in zaključna dela,
električne inštalacije, strojne inštalacije), ki
morajo izpolnjevati zakonske pogoje za odgovorne nadzornike posameznih del skladno z določili 85.-88. člena ZGO-1 (Uradni
list RS, št. 110/02) (pogoj je obvezen za ponudnike, ki se javljajo na sklop 1);
– ponudnik mora poimensko navesti odgovorne revidente, in sicer: za načrt arhitekture, za načrt krajinske arhitekture, za načrt
gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih
načrtov, za načrt električnih inštalacij in
električne opreme, za načrt strojnih inštalacij
in strojne opreme, za načrt telekomunikacij,
ki morajo izpolnjevati zakonske pogoje za
odgovorne revidente skladno z določili 31.
člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) (pogoj je obvezen za ponudnike, ki se javljajo
na sklop 1);
– ponudnik mora poimensko navesti koordinatorja za pripravljalno fazo projekta in
koordinatorja za izvajalno fazo projekta, ki
morata izpolnjevati pogoje za koordinatorja
skladno z določili Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št.
3/04) (pogoj je obvezen za ponudnike, ki se
javljajo na sklop 2).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do vključno s 1. 10. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: sklop 1:
(1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk, 3. certifikat
po sistemu zagotavljanja kakovosti v skladu s skupino slovenskih standardov SIST
– ISO 9001:2000 za dejavnost, ki je predmet javnega naročila – 1 točka); sklop 2: (1.
ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika in
po telefaksu 01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 400-01-8/2004
Ob-11987/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: ugotavljanje sposobnosti
za izvedbo nujnih del za ustalitev in preprečitev širjenja plazu ter vzdrževanje
izvedenih ukrepov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sposobnost se bo
prijaviteljem priznala za tri leta od dokončnosti odločitve po tem razpisu ali do izvedbe novega javnega naročila s področja, ki je
predmet tega javnega naročila
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: MOPE, Agencija RS za
okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Janko Vidic,
tel. 01/478-44-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOPE, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004, ob 13.30, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba
106 v I. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna
zavarovanja bodo v odvisnosti od vrednosti
zahtevana v ponudbeni fazi.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti
iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
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,
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c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti,
d) da opcija (veljavnost) prijave ni krajša
od 150 dni od odpiranja prijav (navedeno v
obrazcu prijave),
e) prijavitelj mora biti sposoben organizirati izvedbo posameznih del za ustalitev
in preprečitev širjenja plazu med izvajanjem
ukrepov oziroma nujnih vzdrževalnih del že
izvedenih ukrepov največ v roku 48 ur od
poziva naročnika (dokazilo: navedba v obrazcu prijave),
f) prijavitelj mora razpolagati z najmanj
10 bagrov goseničarjev nad 20 ton za izkop,
premet in nakladanje od tega najmanj 2 z
dosegom ročice za izkop nad 8 m,
g) prijavitelj mora razpolagati s transportnimi sredstvi za dovoz kamnitega materiala
in filtrov in odvoz viškov plazine, in sicer:
– najmanj 10 kamionov s pogonov na
vseh oseh z nosilnostjo najmanj 8 ton za
prevoz židkega materiala,
– vsaj eno transportno sredstvo goseničar za transport materiala pri velikih naklonih in majhni nosilnosti tal (po plazljivem
območju),
h) prijavitelj mora razpolagati z razpornimi kovinskimi opaži za delo v plazljivem materialu za izvedbo drenaž nad 3 m globine,
i) prijavitelj mora razpolagati tudi z ostalo
mehanizacijo, ki je potrebna za nemoteno
izvedbo del – najmanj 1 buldožer nad 20
ton,
j) prijavitelj mora imeti na razpolago
minimalno 8 črpalk za črpanje kalne vode,
kapacitete min. 3000 I/ min – kos,
– za vso zahtevano mehanizacijo in
opremo (točke: f, g, h, i, j) mora prijavitelj
izkazati lastništvo ali kakšno drugo obliko
možnosti trajne in nemotene uporabe, tako
da predloži potrjen izvleček iz seznama
osnovnih sredstev ali druga dokazila, npr.
leasing, najem za čas trajanja priznanja
usposobljenosti ipd.,
k) prijavitelj mora biti sposoben organizirati delo v podaljšanem času ali pa tudi v
več delovnih izmenah, v kolikor to pogojujejo razmere na plazu (dokazilo: navedba v
obrazcu prijave),
l) prijavitelj mora zagotoviti ustrezne strokovne kadre in sicer stalno prisotnost enega
delovodje, vodjo gradbišča (koordinatorja z
vsaj srednješolsko izobrazbo) in odgovornega vodjo del, ki mora biti pooblaščeni inženir
vpisan v imenik IZS (dokazilo: potrdila o izobrazbi),
m) prijavitelj mora predložiti potrjene
reference:
– da je v zadnjih treh letih uspešno izvajal dela pri preprečitvi širjenja plazov na
vsaj treh objektih,
– da je bila vrednost del vsaj enega večja
od 150 mio SIT, pri čemer je bilo potrebno
dela izvesti v roku v roku treh mesecev (dokazilo: potrjene reference),
n) prijavitelj mora zagotoviti kontejnersko
pisarno na gradbišču (dokazilo: navedba v
obrazcu prijave),
o) prijavitelj mora imeti svojo geodetsko službo z zaposlenim najmanj 1
univ.dipl.inž.geode. za nedoločen čas, imeti
mora tudi registrirano dejavnost in priglašeno na Geodetski upravi RS (dokazilo: navedba v obrazcu prijave).

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 25. 10. 2004, predvideni datum
odločitve je 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena v ponudbeni fazi.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 4022-64/2004
Ob-12010/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalcev čiščenja
upravnih prostorov Mestne občine Ljubljana, št. kategorije 14 iz priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko kandidira na posamezen sklop ali
več sklopov, obseg sklopov:
– sklop 1: 4.368,68 m2,
– sklop 2: 7.061,22 m2,
– sklop 3: 6.874,90 m2,
– sklop 4: 5.990,18 m2,
– sklop 5: 9.472,50 m2.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, lokacije po
posameznih sklopih so navedene v razpisni
dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je po
podpisu pogodbe, pogodba bo sklenjena
za 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
14. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-58000-04, s pripisom JR 04/310047.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, I.
nad., soba 117.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004, ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Krekov trg 10, 1000
Ljubljana, I. nad., soba 117.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 2%
od orientacijske vrednosti, če orientacijska
vrednost za posamezni sklop ali več sklopov
presega 30 mio SIT.
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 (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. do 43. členu zakona o javnih
naročilih: poleg splošnih pogojev mora ponudnik priložiti:
– reference,
– certifikat za zagotavljanje kakovosti
v skladu s skupino standardov ISO 9001:
2000,
– tabelo z navedbo ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovornih za nadzor kakovosti z navedbo njihove strokovne izobrazbe,
– izjava – kadri,
– izjava ponudnika, da bo delavce plačeval po veljavni kolektivni pogodbi,
– izjava o uporabi ekoloških čistil,
– izjava o odzivnem času za dodatno
čiščenje,
– izjava o poravnanju morebitne škode
na objektu,
– struktura za ceno dela čiščenja.
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.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je 120
dni, 15. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, rok plačila 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 23. 1.
2004, Ob-843/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-12034/04
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15,
5271 Vipava, tel. 05/364-34-10, faks
05/364-34-12, e-mail: obcina.vipava@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje šolskih prevozov na območju Občine Vipava, priloga 1A, št. kategorije 2 (storitve kopenskega
transporta).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se odda v enem sklopu za OŠ Vipava s
podružnicami.
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5. Kraj izvedbe: Občina Vipava in delno
Občina Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2004/2005, z možnostjo podaljšanja po
eno šolsko leto, vendar skupno največ pet
let, to je do 30. 6. 2009. Podaljšanje bosta
naročnik in izvajalec uredila z aneksom k
pogodbi.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Glavni trg 15, 5271 Vipava, Jože Papež, tel. 05/364-34-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na enotni zakladniški podračun pri Upravi Republike slovenije za javna plačila št. 01336-0100014675.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vipava Glavni trg 15, 5271
Vipava.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2004 ob 12. uri, v sejni sobiObčine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% ponudbene vrednosti
z veljavnostjo do 30. 9. 2004, če je vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT, v nasprotnem
primeru bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in uporabo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno v 30 dneh po prejemu računa,
skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da, v skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
(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 30. 9. 2004. Predviden datum odločitve
je 30. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Občina Vipava
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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. 43/04

Ob-11999/04

Podaljšanje roka javnega razpisa
V Uradnem listu RS št. 5-6 z dne 23. 1.
2004, Ob-770/04 je bil objavljen javni razpis
po omejenem postopku za dobavo blaga: čistila in čistilni pripomočki za čiščenje, pralna
in dizifekcijska sredstva ter teoletno sanitetni material, za katerega podaljšujemo rok za
predložitev ponudb in spremembo datuma
javnega odpiranja ponudb, kot sledi:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
25. 5. 2004 do 12. ure. Javno odpiranje
ponudb bo dne 2. 6. 2004 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranje ponudb ostaneta
nespremenjena.
Datum odposlanja zahteve za objavo
28. 4. 2004.
DSO Ljubljana – Šiška
Ob-11909/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 47 z dne 30. 4.
2004, Ob-11126/04, se pri javnem razpisu
za nabavo do 12,000.000 litrov ustekleničene vode za pitje in pripravo hrane popravi
14. točka in pravilno glasi:
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 42 z dne 23.
4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 44-2004
Ob-11978/04
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod
Ormož.
2. Naslov naročnika: Žigrova ul. 6b,
2270 Ormiž, tel. 02/741-14-16, faks
02/741-14-24.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah v skladu z drugim
odstavkom 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod
Ormož, Žigrova ul. 6b, 2270 Ormož, Vzgojnovarstvena enota Velika Nedelja, 2274,
Velika Nedelja, Vzgojnovarstvena enota
Podgorci, 2273 Podgorci, Vzgojnovarstvena enota Središče ob Dravi, 2277 Središče
ob Dravi, Vzgojnovarstvena enota Miklavž,
2275 Miklavž.
(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
skupine oziroma sklop:
1. skupina: meso in mesni izdelki – dnevna dobava,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh in pekovsko pecivo
– dnevna dobava,
4. skupina: jajca,
5. skupina: splošno prehrambeno blago,

6. skupina: zelenjava – dnevna dobava,
7. skupina: južno sadje,
8. skupina: domače sadje – dnevna dobava,
9. skupina: zamrznjena zelenjava,
10. skupina: ribe.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2004,
1. 7. 2007, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: VVZ Ormož, Žigrova
ul. 6b, tajništvo, tel. 02/741-14-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do 4.
6. 2004, vsak delovnik med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.000 SIT na račun
01287-6030640144.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 18. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vzgojnovarstveni zavod Ormož,
Žigrova ul. 6b, tajništvo, 2770 Ormož, s pripisom »Ne odpiraj, JN živila«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naslov
pošiljatelja, njegova telefonska številka in
številka faksa.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
za resnost ponudbe, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ponudili plačevanje
v roku 60 dni.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere mora
biti razvidna medsebojna odgovornost za
dobavo blaga in odgovorne osebe za reklamacije.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
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 naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma 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; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
2. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem, oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
3. drugi pogoji potrebni za izvedbo javnega naročila:
– da ima prevozna sredstva, ki omogočajo hlajenje blaga, pri dobaviteljih mesa in
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mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov,
jajc in zamrznjenega programa,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
mesa in mesnih izdelkov, kruha in pekovskega peciva, zelenjave in sadja,
– da zagotovi dostavo blaga na kraje
dobave navedene pod 3.b fco skladišče
naročnika – razloženo,
– 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 bo vsako leto dostavil cenike,
– da bo odzivni čas en delovni dan,
– 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 HACCAP.
To velja tudi v primeru, da je prijavitelj posrednik med proizvajalcem in kupcem.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati, ki jim bo dodeljena sposobnost
in usposobljenost dobavitelja, bodo morali
predložiti ponudbe v roku 10 dni po prejemu
poziva, predvidoma 18. 6. 2004. Odločitev o
sprejemu ponudb bo sprejeta v treh dneh po
javnem odpiranju ponudb po drugi fazi postopka, predvidoma do 23. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: VVZ Ormož, tel. 02/741-14-18.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Vzgojnovarstveni zavod Ormož

Št.

ZJN-13.G

dodatne informacije: Žalske lekarne Žalec,
Prešernova 6, 3310 Žalec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 5. 5. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Žalske lekarne Žalec, Prešernova 6,
3310 Žalec.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančni
garanciji za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bosta zahtevani v ponudbeni fazi razpisa, če bodo za
to izpolnjeni zakonski pogoji. Naročnik lahko
v ponudbeni fazi ne glede na vrednost pogodbe po lastni presoji zahteva tudi druga
zavarovanja posla.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v II. fazi.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17.
5. 2004 do 12. ure.
14. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v ponudbeni fazi po principu
ekonomsko najugodnejše ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Žalske lekarne Žalec

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po
omejenem postopku

Ob-12039/04
1. Naročnik: Žalske lekarne Žalec.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6, 3310
Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: arhitektonska greadbena in instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba naj se nanaša na
celotno naročilo.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Lekarna Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2004 do
31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in

ZJN-13.S

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. 006385
Ob-11887/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 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 projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo za plinovod M1/1 Ceršak – Kidričevo.
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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 začetka je avgust 2004, okvirni rok dokončanja je
januar 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Razvojna služba
–Bojan Arrigler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30. 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 objave.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 50% celotne pogodbene vrednosti po predaji osnutka vse projektne dokumentacije v pregled
naročniku in 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 priložiti
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 prihodki ponudnika v letu 2002 morajo biti večji
kot 500,000.000 SIT.
b) Tehnični in kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih sedmih letih
izdelana vsaj dva projekta s področja zemeljskega plina, pri čemer se morata ta dva
projekta nanašati na projektiranje plinovodov
z nazivnim delovnim tlakom nad 16 bar.
2. 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.
3. 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.
4. Vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z oprav-
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ljenim 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 navedeni
v točki 2. ali 3. točki te podtočke.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev po priznanju sposobnosti, predvidoma
30 dni po objavi tega razpisa; odločitev predvidoma 15 dni po pozivu k oddaji ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve, 2. rok izdelave, 3. število izdelanih
projektov na področju zemeljskega plina pri
projektiranju plinovodnih objektov (plinovodov ali merilno regulacijskih postaj) z nazivnim delovnim tlakom nad 16 bar, v zadnjih
sedmih letih.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 693/04
Ob-11967/04
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 ul. 2, 2000 Maribor, tel.
02/22-00-000, telefaks 02/22-00-107.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: geodetske storitve, priloga
1A/št. 12; inženiring storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost prijav za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval prijave za celotno
javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
15,000.000 SIT/letno.
5. Kraj izvedbe: na območnih enotah
Elektro Maribor d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka: 1. 9. 2004, predvideni datum
zaključka: 1. 9. 2007 (naročnik bo priznal
kandidatom usposobljenost in sposobnost
za 3 leta).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: nabavna
služba, pri Brauner Bojani (soba št. 105/ 1.
nad.), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 8. in 10. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi po prevzemu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri: Damjanu Stevanoviću, tel. 02/22-00-124 in Mateji Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati, na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 8. in 10. uro,
do 2. 6. 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).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 14. uro, najkasneje do 7. 6.
2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/ pritličje). Javnega odpiranja
prijav v I. fazi omejenega postopka ne bo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnik Jelka Kraiger, soba 001/pritličje).
Na kuverti s prijavo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur.l RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
prijavitelja. Kuverta v kateri je prijavitvena
dokumentacija mora biti zapečatena, dokumentacija pa mora biti zvezana skozi prijavo
s pečatno vrvico in zapečatena.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v II. fazi
omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine prijaviteljev v okviru ene prijave, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): prijavo lahko predloži
skupina izvajalcev, gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj 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 prijaviteljem na
osnovi izpolnjevanja naslednjih zahtevanih
pogojev, ki so:
01. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
02. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
03. 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,
04. da ni zoper prijavitelja uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drugi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega 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,
05. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima

svoj sedež ali, da je prijavitelj, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
06. da mu na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
07. da je njegovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled
in zaposlene za realizacijo prevzetih obveznosti,
08. predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi
prijaviteljev 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;
09.seznam najpomembnejših storitev
(ekvivalentnih predmetu tega javnega razpisa) v zadnjih treh letih skupaj s potrdili za
dobro opravljene storitve, z vrednostmi in
datumi izvedbe; ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo
javnega naročila,
10. izjava, da bo kot izvajalec storitev
prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri
delu ter, da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali
dela, opravljen izpit iz varstva pri delu,
11. priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in izjavo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila ter, da ima vsaj enega
stalno zaposlenega dipl. inž. geod. s strokovnim izpitom,
12. priložiti potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju,
13. izjava, da sprejema vse pogoje iz
razpisne dokumentacije,
14. izjava, da ni dal zavajajočih podatkov,
15. da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je prijavitelju prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
16. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
17. odzivni čas 5 ur od poziva na sedežu
območne enote,
18. predložiti licenco in ostale dokumente (koncesije) za opravljanje geodetske
dejavnosti,
19. predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji,
20. v primeru, da prijavitelj ne nastopa
s podizvajalcem, mora priložiti pisno izjavo,
da ne nastopa s podizvajalcem. Kolikor pa
nastopa s podizvajalci, mora priložiti za podizvajalce vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo prijavitelj nastopal s podizvajalci, se obvezuje, da
bo od naročnika pridobil pisno soglasje pri
izbiri podizvajalcev.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustrezala vsem zahtevanim pogojem.
Prijave, ki ne bodo v celoti pripravljene v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bodo izločene kot nepravilne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
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14. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo tovrstne 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: junij
2004.
Naročnik bo v postopku izbire izvajalca
po omejenem postopku v II. fazi razpisa pozval k predložitvi ponudbe vse kandidate, ki
jim bo priznal usposobljenost.
16. Merila za ocenitev ponudb: v II.fazi
javnega razpisa.
17. Morebitne druge informacije o razpisu: druge informacije pa se dobijo po prevzemu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri: Damjanu Stevanoviću, tel.
02/22-00-124 in Mateji Podlesnik, ek. tel.
02/22-00-128.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Elektro Maribor
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 009/04
Ob-12022/04
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 prostorske dokumentacije
– državnega lokacijskega načrta (DLN)
za prenosni plinovod M2/1 na odseku
Rogaška Slatina–Trojane in na odseku
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 DLN za odsek plinovoda M2/1 Rogaška Slatina–Trojane in 2. izdelava DLN za
odsek plinovoda M2/1 Trojane Vodice. 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 rok začetka je maj 2004, okvirni rok končanja je
december 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Razvojna služba
– razpisna dokumentacija in dodatna pojasnila Franc Kozin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30, do 21. 5. 2004. Dvig dokumentacije naj ponudniki predhodno najavijo,
lahko telefonsko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo ni potrebno.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: v roku 19 dni od datuma objave.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ob
predložitvi ponudbe bo naročnik zahteval
predložitev bančne garancije za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbenega zneska, za čas veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo storitve, ki bodo predmet pogodbe,
plačeval na osnovi računov, ki jih bo izvajalec izstavljal po dokončanju posameznih
faz in potrditvi izgotovljenosti s strani odgovornega predstavnika naročnika ter predstavnika MOPE – UPR. Vrednost računov
bo v skladu s pogodbeno določenimi vrednostmi 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 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 75,000.000 SIT.
b) Tehnični in kadrovski pogoji:
b1. 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).
b2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenih
vsaj pet oseb.
b3. Vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri s petletnimi izkušnjami pri vodenju
najmanj enega postopka izdelave državnega lokacijskega načrta (oziroma lokacijska
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: 30. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
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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. 102/1740/2004
Ob-11874/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 20. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme lastne rabe v RTP
Kidričevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 90%, reference 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: postopek oddaje naročila
ni uspel, saj je naročnik prejel same nepravilne ponudbe.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo za predmetno javno
naročilo ponovil razpis, kar bo objavljeno
v Ur. l. RS.
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.
Ob-11886/04
1. Naročnik: Vrtec “Martin Krpan” Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero 17,
1380 Cerknica, tel. 01/705-00-80, telefaks
01/705-00-76.
3. Datum izbire: 23. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina:
– za blagovno skupino: kruh in pekovski
izdelki v vrednosti 1,731.640 SIT;
2. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana:
– za blagovno skupino: mleko in mlečni
izdelki v vrednosti 1,482.000 SIT;
3. Mesnine dežele kranjske d.d., Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana:
– za blagovno skupino: meso in suhomesni izdelki v vrednosti 4,283.000 SIT;
4. Pivka perutninarstvo d.d., Neverke 30,
6256 Košana:
– za blagovno skupino: piščančje meso,
piščan. izdelki in jajca v vrednosti 2,780.410
SIT;
5. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica:
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– za blagovno skupino: zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava v vrednosti
928.265 SIT;
6. Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana:
– za blagovno skupino: zamrznjene ribe
v vrednosti 520.000 SIT,
– za blagovno skupino: jušne zakuhe in
testenine v vrednosti 258.756,62 SIT,
– za blagovno skupino: čaji v vrednosti
309.820,50 SIT;
7. DG 69, d.o.o., Vrhnika, Drenov grič 69,
1370 Vrhnika:
– za blagovno skupino: sveže sadje in
zelenjava, suho sadje v vrednosti 4,341.250
SIT.
7. Pogodbena vrednost: zgoraj navedeno brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
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: 29. 4. 2004.
Vrtec “Martin Krpan” Cerknica
Št. 1/04
Ob-11923/04
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov
naročnika:
Stegne
5,
1000 Ljubljana, tel. 01/513-24-02, faks
01/513-25-50.
3. Datum izbire: 13. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sestava, izdelava, dobava in montaža
omrežja za distribucijo A/V signala video
postprodukcije in za nadzor delovanja
omrežja. Razpisane storitve obsegajo stikalna polja, montažo kablov, opremo, organizacijo medsebojnih povezav in meritev
avdio in video signalov ter podatkov visoke
ločljivosti, strojno opremo in priključke za
osrednji strojnični prostor z napravami ter
priključene delovne postaje, kot tudi zagon
sistema, usposabljanje osebja ter servisne
obveznosti na licu mesta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena do 40 točk,
tehnične karakteristike in zmogljivosti do
40 točk, reference enakega tipa do 15 točk,
po prodajne aktivnosti do 5 točk. Izbrana je
ponudba z največjim številom doseženih
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silicon Studio d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 183.267,42
EUR (DDV je vključen), plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: po navedenih pozicijah
v ponudbi.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 193.296,60 EUR (vključen DDV) in
183.267,42 EUR (vključen DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-107733.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Viba film Ljubljana
Št. 147/104
Ob-11928/04
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230 Postojna, tel. 05/726-45-51, faks 05/726-22-11,
e-mail:kovodpostojna@siol.net.
3. Datum izbire: 6. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
fazoni, cevi, armature, spojni, tesnilni in
priključni material, vodomeri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok plačila, garancijska
doba, stroški vzdrževanja v garancijski dobi;
najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– cevi – CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska
81, Ljubljana,
– fazoni – Merkur d.d., Cesta na Okroglo
7, Naklo,
– armature – Armex armature d.o.o.,
Ljubljanska c. 66, Ivančna Gorica,
– spoj. in tes. mat. - Vodotehnik KM
d.o.o., C. ob železnici 1, Žalec,
– vodomeri – Servis vodomerov, Podrepšek Boštjan, Obrtniška c. 6, Štore.
7. Pogodbena vrednost:
– cevi – 28,637.620 SIT,
– fazoni – 13,058.299,25 SIT,
– armature – 14,990.535,48 SIT,
– spoj. in tes. mat. – 13,554.701 SIT,
– vodomeri – 8,438.496,25 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– cevi – 33,925.520 SIT, 28,637.620 SIT,
– fazoni
–
13,829.638,50
SIT,
13,058.299,25 SIT,
– armature
–
17,903.088
SIT,
14,990.535,48 SIT,
– spoj. in tes. material – 15,098.996 SIT,
13,554.701 SIT,
– vodomeri
–
11,886.744
SIT,
8,438.496,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2004.
Kovod Postojna, d.o.o.
Št. 144/9
Ob-11930/04
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-23-12.
3. Datum izbire: 14. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava oracle cluster strežnik HP DL 580.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,574.879,07
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,691.872 SIT, 8,574.879,07 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 48 z
dne 23. 5. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2004.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 689/04
Ob-11933/04
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: 15. marec 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava opreme za nadzemne električne
vode:
– sklop 1: betonski drogovniki,
– sklop 3: goli vodniki (GV),
– sklop 4: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za vse razpisne sklope.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Naročnik je izbral ponudnika na podlagi
naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: betonski drogovniki: Eltima
d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče;
– sklop 3: goli vodniki (GV), Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 4: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV: J-RUPERT & Co.
d.o.o., Stegne 13d, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop
1:
betonski
drogovniki:
67,932.900 SIT (DDV vključen),
– sklop
3:
goli
vodniki
(GV):
6,762.000 SIT (DDV vključen),
– sklop 4: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV: 18,713.100 SIT
(DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: betonski drogovniki: 2 pravilni
ponudbi,
– sklop 3: goli vodniki (GV): 2 pravilni
ponudbi,
– sklop 4: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
betonski
drogovniki:
57,243.750 SIT (brez DDV), 56,610.750 SIT
(brez DDV);
– sklop 3: goli vodniki (GV): 5,750.000
SIT (brez DDV), 5,635.000 SIT (brez
DDV);
– sklop 4: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 Kv: 15,615.895 SIT
(brez DDV), 15,594.250 SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 29. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 677/04
Ob-11934/04
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: 31. marec 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava transformatorjev 110/21/10,5 kV,
YNyn6 (d5), 20 MVA (2 kom).
Dostava razpisanega blaga je v RTP
Polje in RTP Kamnik, razloženo na temelj
transformatorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Naročnik je izbral ponudnika na podlagi
naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (84%
delež),
– garancijski rok (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 182,349.360 SIT
(DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe,
od tega 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 154,236.900 SIT (brez DDV),
151,957.800 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 30. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 16-02/04
Ob-11946/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
potrošni material iz plastike po sklopih:
sklop 1: vrečke za komunalne odpadke
(črne); sklop 2: vrečke za infektivne
odpadke in citostatike (rumene in rdeče); sklop 3: vrečke za umazano perilo
(modre in bele); sklop 4: vrečke večnamenske (prozorne - brezbarvne); sklop 5:
plastični kozarci; sklop 6: plastična PE
embalaža za živila; sklop 7: predpasniki
zaščitni iz PE folije, Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Plasta Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert,
– sklop 2: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 3: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 4: Plasta Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert,
– sklop 5: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 6: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 7: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 2,854.200 SIT,
– sklop 2: 784.534,70 SIT,
– sklop 3: 881.319 SIT,
– sklop 4: 1,443.093,36 SIT,
– sklop 5: 172.920 SIT,
– sklop 6: 488.283 SIT,
– sklop 7: 535.140 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 (od tega 1
nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 3,976.320 SIT, 2,854.200 SIT,
– sklop 2: 1,145.873 SIT, 784.534,70
SIT,
– sklop 3: 1,161.720 SIT, 881.319 SIT,
– sklop
4:
1,954.180,40
SIT,
1,443.093,36 SIT,
– sklop 5: 286.260 SIT, 172.920 SIT,
– sklop 6: 488.283 SIT,
– sklop 7: 1,338.120 SIT, 535.140 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: 30. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 01/2004
Ob-11949/04
1. Naročnik: Žale Javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
službena oblačila in zaščitna sredstva po
priloženih specifikacijah (sklop 1: službena oblačila; sklop 2: zaščitna sredstva),
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je kot merilo za izbiro
najugodnejšega ponudnika, skladno z razpisno dokumentacijo, uporabil merilo najnižje ponujene cene. Skladno s tem merilom
sta bila izbrana ponudnika, ki sta predložila
ponudbi z najnižjima ponujenima cenama.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: službena oblačila; izbrani ponudnik Žagar Marjeta s.p.,
Masarykova 25, Domžale; sklop 2: zaščitna
sredstva; izbrani ponudnik Vital d.o.o., Senožeti 12/a, Dol pri Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
3,926.896 SIT; sklop 2: 8,280.240 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 1: 2;
sklop 2: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 4,958.976 SIT, 3,926.896 SIT;
sklop 2: 8,733.933 SIT, 8,280.240 SIT (cene
vključujejo 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: 22. 4. 2004.
JP Žale d.o.o.
Št. 001-2004
Ob-11951/04
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 21. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
drobni inventar – sukcesivne dobave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,143.916
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: Ur. l. RS, št. 3 z
dne 16. 1. 2004, Ob-446/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 102/1742/2004
Ob-11973/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 21. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelava in dobava jeklene konstrukcije za
daljnovod 2x110 kV Brestanica–Hudo in
DV 110 kV polje Brestanica v RP Hudo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d.
7. Pogodbena vrednost: 8,110.753,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,333.028 SIT, 8,110.753,20 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: 30. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 102/1769/2004
Ob-11975/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
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3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava obešalnega materiala, izolatorjev
in vodnikov za DV 2x110 kV Vuhred–Pekre in DV 110 kV Beričevo–Trbovlje I
(sklop A: dobava obešalnega materiala,
sklop B: dobava kompozitnih izolatorjev,
sklop C: dobava vodnikov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop A: ponudbena cena 95%,
rok dobave 5%; sklop B: ponudbena cena
85%, poreklo izdelave jedra kompozitnega
izolatorja 10%, rok dobave 5%; sklop C: ponudbena cena 92%, reference proizvajalca
3%, rok dobave 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Dalen d.o.o.;
sklop B: Kosič d.o.o.; sklop C: vložena zahteva za revizijo.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
67,975.917,83 SIT, sklop B: 61,464.420
SIT, sklop C: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 68,997.450 SIT, 67,975.917,83
SIT; sklop B: 61,464.420 SIT; sklop C:
49,368.000 SIT, 42,398.340 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: 30. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 663-05-386/03-17
Ob-11977/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
službene svečane obleke za matičarje ter
svečane poročne mape za mladoporočence; območje Republike Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena izdelkov iz posameznega sklopa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: Kroj d.d., Tržaška
118, 1000 Ljubljana, sklop 2: ni bil izbran
nihče in sklop 3: Bodočnost Maribor d.d.,
Dalmatinska 1, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
6,939.960 SIT in sklop 3: 4,558.260 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 6,939.960 SIT in sklop 3:
10,374.000 SIT, 4,558.260 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop 2: insignije z državnim grbom
za načelnike oziroma pooblaščene osebe,
ni bil izbran nihče.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 11 z dne 6. 2. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 18/04

Ob-11980/04

1. Naročnik: Gasilsko reševalna služba
Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova 34,
4000 Kranj, p.p. 18, tel. 04/23-75-263,
faks 04/23-75-252.
3. Datum izbire: 9. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
avtocisterna AC 7000 (oznaka po slov. tipizaciji točka 3.9.6.2.) vozilo za dobavo
večjih količin požarne vode na požarišče,
za samostojno gašenje večjih požarov,
za dekontaminacijo opreme in zemljišča
ter za prevoz pitne vode.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena ponudbe,
– rok dobave.
Utemeljitev izbire: ugodnejša – nižja
cena in krajši dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marijan Pušnik, Avtoključavničarstvo s.p., Črešnjevec 120a,
Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
48,729.999,60 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,634.949,60 SIT, 48,729.999,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: objava naročila
po odprtem postopku.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Gasilsko reševalna služba Kranj
Št. 1/2004
Ob-11993/04
1. Naročnik: Zavod Hrastovec - Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
3. Datum izbire: 12. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izbira dobavitelja sadja in zelenjave, Zavod Hrastovec - Trate, na naslovu Hrastovec 22, 2230 Lenart.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: kmetijski pridelki - krompir
- “Paf”, Export-import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart; 2. sklop: kmetijski
pridelki - krompir - očiščen: Pitus d.o.o.,
Pesnica 14a, 2201 Zg. Kungota; 3. sklop:
kmetijski pridelki - jabolka: “Paf”, Export-import d.o.o., Industrijska ulica 20,
2230 Lenart; 4. sklop: kmetijski pridelki solata: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana; 5. sklop: biološko konzervirana
zelenjava: Zelenjava in sadje “Kivi”, Ziberi
Idriz s.p., Miklošičeva ulica 9, 2250 Ptuj;
6. sklop: konzervirana zelenjava: Euro
vrt Ptuj, Zvonko Novak s.p., Podvinci 79,
2250 Ptuj; 7. sklop: sadje sezonsko: “Paf”,
Export-import d.o.o., Industrijska ulica 20,
2230 Lenart; 8. sklop: sadje južno: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana; 9.
sklop: sadje suho: Zelenjava in sadje “Kivi”,
Ziberi Idriz s.p., Miklošičeva ulica 9, 2250
Ptuj; 10. sklop: zamrznejna zelenjava:
Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče; 11. sklop: konzervirano sadje:

Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana; 12. sklop: sveža zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
405.518,75 SIT; za sklop 2: 742.140 SIT; za
sklop 3: 347.200 SIT; za sklop 4: 618.450
SIT; za sklop 5: 151.900 SIT; za sklop 6:
773.333,75 SIT; za sklop 7: 557.256 SIT;
za sklop 8: 450.681,88 SIT; za sklop 9:
71.393 SIT; za sklop 10: 428.521,50 SIT;
za sklop 11: 273.977,69 SIT; za sklop 12:
1,569.805,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: kmetijski pridelki - krompir
- očiščen – 623.875SIT, 405.518,75 SIT,
– za sklop 2: kmetijski pridelki - krompir
- očiščen – 927.675 SIT, 742.140 SIT,
– za sklop 3: kmetijski pridelki - jabolka
– 759.500 SIT, 347.200 SIT,
– za sklop 4: kmetijski pridelki - solata
– 854.437,50 SIT, 618.450 SIT,
– za sklop 5: biološko konzervirana zelenjava – 259.857,50 SIT, 151.900 SIT,
– za sklop 6: konzervirana zelenjava
– 958.573,90 SIT, 773.333,75 SIT,
– za sklop 7: sezonsko sadje –
1,112.070,75 SIT, 557.256 SIT,
– za sklop 8: sadje južno – 745.937 SIT,
450.681,88 SIT,
– za sklop 9: sadje suho – 87.125,50 SIT,
71.393 SIT,
– za sklop 10: zamrznjena zelenjava
– 570.861,90 SIT, 428.521,50 SIT,
– za sklop 11: konzervirano sadje –
284.459,88 SIT, 273.977,69 SIT,
– za sklop 12: sveža zelenjava –
2,439.289 SIT, 1,569.805,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 5-6
z dne 23. 1. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Zavod Hrastovec - Trate
Ob-12018/04
1. Naročnik: PGD Semič.
2. Naslov naročnika: Črnomaljska cesta
3, 8333 Semič.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila GVC 16/25.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev;
na podlagi zahtevanih meril je bil izbran ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila d.o.o., Brnčičeva ul. 35, 1231 Ljubljana
Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 17,820.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,971.200 SIT, 17,820.000 SIT.
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: 30. 4. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Semič
Ob-12019/04
1. Naročnik: PGD Semič.
2. Naslov naročnika: Črnomaljska cesta
3, 8333 Semič.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelava nadgradnje vozila MAN 14.285
LAC 4 x 4 v gasilsko vozilo s cisterno
16/25 1 + 5.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih
pogojev; na podlagi zahtevanih meril je
bil izbran ponudnik, ki je dosegel najvišje
število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Avtoključavničarstvo
Marijan Pušnik s.p., Črešnjevec 120a, 2310
Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 18,821.287,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,123.104 SIT, 17,970.240 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: 30. 4. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Semič
Št. 433-01/7-09/2004/0530-010 Ob-12028/04
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 9. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup 3 viličarjev, 3 ročnih paletnih vozičkov in 3 elektro ročnih vozičkov.
Dobava viličarjev, ročnih paletnih vozičkov in elektro ročnih vozičkov se bo izvršila
na lokacijo: BIP Obrežje, BIP Gruškovje in
BIP Jelšane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor najugodnejše
ponudbe so:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT – 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
– 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000 SIT
– 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000 SIT – 16 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. ponudnik Jungheinrich d.o.o., Planjava 6, Trzin, za dobavo viličarjev in elektro
ročnih vozičkov,
2. ponudnik Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, Velenje, za dobavo ročnih paletnih vozičkov.
7. Pogodbena vrednost:
– za dobavo viličarjev: 27,572.860 SIT,
– za dobavo elektro ročnih vozičkov:
4,543.200 SIT,
– za dobavo ročnih paletnih vozičkov:
252.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za dobavo viličarjev: 28,310.400 SIT,
27,572.860 SIT,
– za dobavo viličarjev in elektro ročnih
vozičkov: 4,788.000 SIT, 4,543.200 SIT,
– za dobavo ročnih paletnih vozičkov:
280.800 SIT, 234.000 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: 30. 4. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 16/1770/2004
Ob-12032/04
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-23-12, tel.
01/474-23-11.
3. Datum izbire: 15. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Network Appliance diskovne enote, kraj
dobave je Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 100% - najnižja ponudbena
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Our Space Appliances
d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 64,602.283,69
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,538.751,13 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: 30. 4. 2004.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 1/04
Ob-12037/04
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks 01/42-32-205, el.
naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 15. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški in potrošni material za
potrebe IJS.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. MK Birooprema d.d., Ljubljana, Dunajska 121,
2. Cankarjeva založba d.d., Ljubljana,
Kopitarjeva 2,
3. Pavlin d.o.o., Ljubljana, Grič 9,
4. Birooprema Vovk d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21c,
5. Zelinka&sinovi d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17,
6. Kebsi d.o.o., Ljubljana, Celovška
228.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 6 z
dne 23. 1. 2004, Ob-846/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut »Jožef Stefan« Ljubljana
Št. 401-17/03
Ob-12048/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10,
tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 24. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano v skupni letni
ocenjeni vrednosti 184,000.000 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega
2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: končna cena; nobeden ponudnik
ne ponuja za vse svoje artikle samo najnižjih
končnih cen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Kmetijska zadruga z.o.o.,
Domžale, Radomlje, TIP d.o.o., Ljubljana,
DANA, tovarna rastlinskih specialitet in
destilacija d.d., Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana, Orehek d.o.o., Pekarna, slaščičarna in
trgovina, Kranj, Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vipava, Kvibo d.o.o., Tržič, »MIR«
Mesna industrija Radgona, d.d., Lackova
22, Gornja Radgona, Market Marinka, Mesarstvo in trgovina, Mici Maver s.p., Ivančna
Gorica, Celjske mesnine d.d., Celje, Arvaj
Anton s.p.-mesarija, Kranj, Oljarica Tovarna
olja Kranj, Mesarstvo Blatnik d.o.o., Ljubljana, Škofljica, »Oblak« Janez Oblak s.p.,
Žiri, Pivovarna Union d.d., Ljubljana, Perutnina Ptuj d.d., Ptuj, Zrno Ljubljana d.o.o.,
Ljubljana, Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
Fructal d.d., Ajdovščina, Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš, Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota, Ledo d.o.o., Ljubljana,
JEM-Jeseniške mesnine, d.d., Jesenice,
Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
Kolinska prehrambena industrija d.d., Ljubljana, Barakuda commerce d.o.o., Vrhnika,
MIP d.d., Nova Gorica, Žito prehrambena industrija d.d., Ljubljana, Geaprodukt d.o.o.,
Ljubljana, Vele d.d., Domžale, Božnar
čebelarstvo d.o.o., Polhov Gradec, Repar
Marko, Preserje, Poslovni sistem Mercator
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d.d., Ljubljana, Podravka d.o.o., Ljubljana,
Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Petrovče, Pivka perutninarstvo d.d.,
Košana, Nektar&Natura d.o.o., Ljubljana,
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Era
d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: za posamezne
artikle v skladu s predračuni/ceniki posameznih dobaviteljev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 40.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o oddaji
javnega naročila pri naročniku.
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: Uradni list RS, št. 107-108 z dne 7. 11.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2004.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana
Št. 401-17/03
Ob-12049/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10,
tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
čistila in čistilni pripomočki za čiščenje,
potrošni material ter toaletno sanitarni
material v skupni letni ocenjeni vrednosti
25,000.000 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega
2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: za 1. sklop – Vafra Commerce d.o.o., Griže; za 2. sklop po podsklopih: 2.1. – Inter Koop d.o.o., Maribor, 2.2.
– Johnson Diversey d.o.o., Maribor, 2.3.
– Ecolab d.o.o., Maribor; za 3. sklop – Sava
trade trgovina in storitve d.d., Ljubljana; za
4. sklop za posamezne artikle – Ivec d.o.o.,
Maribor, Sanolabor d.d., Ljubljana, Omega d.o.o., Gornja Radgona, Medis d.o.o.,
Ljubljana, Europap d.o.o., Ljubljana, Vafra
commerce d.o.o., Griže, Mercator d.d., Ljubljana, D,B. Company d.o.o., Ljubljana, Inter
Koop d.o.o., Maribor, Sava trade trgovina in
storitve d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
3,015.040,80 SIT, za 2. sklop, podsklop
2.1.: 1,003.719,06 SIT, za 2.2.: 370.486,94
SIT, za 2.3.: 2,745.487,08 SIT, za 3. sklop:
2,900.211,70 SIT, za posamezne artikle v
sklopu 4: v skladu s predračuni/ceniki posameznih dobaviteljev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o oddaji
javnega naročila pri naročniku.
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: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2004.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

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. 857
Ob-11902/04
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, tel. 04/25-19-100, faks
25-19-111, e-mail: obcina@sencur.si.
3. Datum izbire: 28. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena dela pri obnovi
vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno
vodo v naselju Šenčur v letih 2004-2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference pri izvajanju takih in
podobnih del in ponudbena cena. Izbrani izvajalec je poleg zahtevanih referenc ponudil
najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP, d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 68,906.389,61
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 103,939.397,82 SIT, 68,906.389,61
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: 29. 4. 2004.
Občina Šenčur
Št. 352-05/6-2004
Ob-11935/04
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14, 2327
Rače.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije odpadnih vod naselja Spodnja in Zgornja Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ni bilo izdano soglasje Ministrstva za finance RS.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno
nikomur.
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: 28. 4. 2004.
Občina Rače-Fram
Št. 102/1741/2004
Ob-11971/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 22. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja daljnovoda 2x110 kV
Brestanica–Hudo in DV 110 kV polja Brestanica v RP Hudo z dobavo pripadajoče
DV opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C&G d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 31,183.153
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 9,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,235.874,67 SIT, 31,183.153 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: 30. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 011-04-2/2004
Ob-11989/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja predora »Kekec«
– obvoznica Solkan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 943,555.339
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 958,070.637 SIT, 943,555.339 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-11992/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste G1-3/0250
Spuhlja–Ormož.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 89,216.587 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,000.000 SIT, 89,216.587 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-11994/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-704/1355 Ribnica–Podvelka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 89,646.986
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 142,174.190 SIT, 89,646.986 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-11997/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-913/6105 Postojna–Predjama od km
2+100 do km 4+100.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 104,857.101
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,632.529 SIT, 104,857.101 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-11998/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 20. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija mostu čez Bistrico
v Bistrici (Trebnje–Mokronog) na cesti
R1-215/1162.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska 134
c, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 98,387.815
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,834.948 SIT, 98,387.815 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-12000/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu čez Gračnico v Dežnem na
R3-680/1224.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 86,084.234
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,936.860 SIT, 86,084.234 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-12002/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu Podgorje na
cesti R3-677/2203 v km 2.550.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUH d.d., Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,375.815 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,517.362 SIT, 20,963.352 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-12004/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: kolesarska povezava – nadhod za kolesarje preko avtoceste A1 Klanec–Srmin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 47,844.035
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,837.389 SIT, 47,844.935 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 404-08-272/2003-14
Ob-11953/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Urad 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: skrbništvo in
vodenje evidence za stanovanja in gara-
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že v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca zaradi prenehanja potrebe po navedeni storitvi.
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: 4.
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: 29. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 011-04-2/2004
Ob-11996/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava PGD,
PZI rekonstrukcije ceste R2-425/1265 od
km 1,050 do km 3,650 – »Poljana–Mežica«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 20,172.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,634.014 SIT, 20,172.000 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: 3. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 04/04
Ob-12020/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,
1230 Domžale, tel. 01/729-54-60, faks
01/729-54-50.
3. Datum izbire: 16. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: posredovanje
delovne sile za izvajanje del na odvozu
komunalnih odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, usposobljenost, plačilni pogoji, dodatne zahteve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Kostja Modec
s.p., Cankarjeva ul. 16b, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 76,590.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 138,750.000 SIT, 76,590.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 7.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 401-17/03
Ob-12050/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10,
tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 23. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje in likanje domskega perila v skupni letni ocenjeni
vrednosti 35,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: končna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Periteks d.o.o., Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 36,504.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,293.280 SIT, 36.504 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: 4. 5. 2004.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana
Št. 044-01/2004-3
Ob-12052/04
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 9403, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 29. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: a) osnovno vzdrževanje programske opreme;
b) dopolnilno vzdrževanje programske
opreme; c) dograjevanje aplikativne programske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: a) 739.992 SIT
na mesec; b) cena inženirskega dneva.
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: postopek s pogajanji na podlagi 3. točke
prvega odstavka 20. člena ZJN-1A.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor

Št. 044-01/2004-4
Ob-12053/04
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. Datum izbire: 26. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: licenčno
vzdrževanje programske opreme Lotus
Notes/Domino.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,138.272 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,275.856,88 SIT, 7,138.272 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: II. faza – OMPO.IT-8/2001
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 63-64 z dne 3. 8. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 350-07-257/2003
Ob-12055/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 10. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
državnega lokacijskega načrta za HE
Krško.
5. Merila za dodelitev in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena razpisane študije
30%,
– referenčna dela ponudnika (vključno s
podizvajalci) in ustreznost projektne skupine 60%,
– trajanje izvedbe študije 10%.
Izbrani izvajalec je dosegel največje
skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Savaprojekt, d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 47,880.000 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 12,927.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,200.000 SIT brez DDV, 39,900.000
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: rok izvedbe 335 dni po podpisu pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
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Mednarodni razpisi
Ob-12257/04
Razveljavitev javnega razpisa za
gradbena dela
Izgradnja vodovoda Lucova –
Neradnovci – Stanjevci – Adrijanci
Občina Gornji Petrovci, Slovenija
1. Sklic na objavo: Ob-11346/04.
2. Datum objave: 30. april 2004.
3. Program: Phare.
4. Podpisnik pogodbe: Občina Gornji
Petrovci.

Javni razpisi
Št. 911-7/2004
Ob-12036/04
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) ter
sklepa podkomisije za štipendiranje z dne
17. 3. 2004 se objavlja
javni natečaj
za podelitev 150 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije za šolsko
leto 2004/2005
K prijavi na javni natečaj je potrebno
priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, iz katerega naj bo razviden program in smer izobraževanja ter izobrazbena
stopnja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega zaključenega letnika izobraževanja; dijaki naj priložijo fotokopijo
spričevala zadnjega zaključenega letnika; študenti naj priložijo računalniški izpis
opravljenih izpitov – če so v 1. letniku študija, fotokopijo spričevala 4. letnika srednje
šole oziroma gimnazije in fotokopijo potrdila
o maturi z ocenami oziroma potrdilo o zaključnem izpitu z ocenami;
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
– življenjepis in morebitna priporočila
organov državne uprave;
– vlogo za pridobitev republiške štipendije – obrazec DZS 1,51 (lahko za
š. l. 2003/2004, pod točko III. – Dohodki
družinskih članov; pod zap. št. 1 namesto
fotokopije odločbe o odmeri dohodnine za
leto 2002, posredujte fotokopijo napovedi za
odmero dohodnine za leto 2003, potrjeno s
strani pristojnega Davčnega urada RS; pod
zap. št. 3 fotokopijo napovedi ali odločbo o
odmeri davka od dohodka iz dejavnosti ozi-

Št.

5. Dodatne informacije: razveljavitev javnega razpisa za gradbena dela je v skladu s
točko 5.3.10 pravil PRAG (Practical Guide to
Phare, Ispa & Sapard contract procedures),
javni razpis pa bo ponovljen. Zaradi razveljavitve javnega razpisa in potrebnih sprememb
razpisne dokumentacije bo ponovni javni razpis objavljen v najkrajšem možnem času. Do
ponovne objave naj se prijave ali zahtevki za
dodatne informacije ne pošiljajo.
Občina Gornji Petrovci
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Ob-12258/04
Cancellation of Call for Proposals
Construction of the Waterworks Lucova
– Neradnovci – Stanjevci – Adrijanci
Municipality Gornji Petrovci, Slovenia

1. Publication reference: Ob-11347/04.
2. Publication date: 30th April 2004.
3. Programme: Phare.
4. Contracting Authority: Municipality of
Gornji Petrovci.
5. Other information: Cancellation of
works tender procedure is in compliance
with article 5.3.10 of PRAG (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures) and the tender will be relaunched.
Following the cancellation of the tender and
the necessary modifications of the Tender
Dossier, a new procurement notice will be
published as soon as possible. No applications or requests for further information
should be sent at this stage.
Municipality of Gornji Petrovci

roma davčnega obračuna za leto 2003; pod
zap. št. 4 pa fotokopijo obvestila ZPIZ-a o
višini bruto pokojnine in nadomestil v letu
2003 oziroma dokazilo o višini pokojnine iz
tujine. Pod zap. št. 2, 5, in 6 ni potrebno prilagati prilog;
– pisno izjavo kandidata (ki jo napiše
sam), da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo.
Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe:
– Ministrstva za zunanje zadeve (pod
zap. št. 2), se bodo ob sklenitvi štipendijskega razmerja obvezali, da si bodo med
izobraževanjem pridobili znanje dveh tujih
jezikov;
– Ministrstva za notranje zadeve – Policije (pod zap. št. 4), morajo prijavi priložiti pisno izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva.
Uspešno morajo opraviti zdravniški pregled
in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar
se ugotovi z varnostnim preverjanjem na
podlagi Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 110/03);
– Ministrstva za obrambo (pod zap. št.
5), se morajo v prijavi obvezno opredeliti za
štipendijo Upravnega dela ministrstva (pod
točko a)) ali Slovenske vojske (pod točko b))
in priložiti pisno izjavo, da nimajo dvojnega
državljanstva. Prav tako morajo izpolniti
pogoj, da so telesno in duševno sposobni
za poklicno opravljanje vojaške službe,
varnostno preverjeni in ne sme obstajati
varnostni zadržek v skladu z Zakonom o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97,
87/97, 13/98 – odločba Ustavnega sodišča
in 47/02).
Po končanem izobraževanju štipendist,
ki mu je bila podeljena štipendija za potrebe
Slovenske vojske, sklene delovno razmerje
z dnem začetka temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja, pod naslednjimi
pogoji:
– da je telesno in duševno sposoben za
poklicno opravljanje vojaške službe,

– da ob sklenitvi delovnega razmerja ni
član nobene politične stranke,
– da je varnostno preverjen in da ne obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom
o obrambi,
– da nima dvojnega državljanstva,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev,
– da praviloma ni starejši od 25 let, če se
želi zaposliti kot vojak ali podčastnik oziroma 30 let, če se želi zaposliti kot častnik ali
vojaški uslužbenec.
Kandidati naj pošljejo eno prijavo in v
njen obvezno navedejo program, smer izobraževanja in izobrazbeno stopnjo ter področje, na katerega se prijavljajo. Kandidat
se lahko prijavi le na eno od področij (npr.:
politologija-obramboslovje, UN za potrebe
Ministrstva za obrambo-Upravni del ministrstva, pod zaporedno št. 5 a)).
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri
kandidatov za štipendije pisno obvestila
vsakega prosilca do 31. 10. 2004.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se
bodo obvezali, da bodo po končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v
organu državne uprave za najmanj toliko
časa, kolikor bo znašala doba, za katero
bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-58,
478-16-57 ali 478-16-79.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v 30 dneh po datumu objave javnega natečaja na naslov: Vlada Republike Slovenije,
Kadrovska služba, p.p. 2033, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Kadrovske službe
Vlade Republike Slovenije: www.sigov.si/ksv
in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje: www.ess.gov.si.

1. Za potrebe organov državne uprave
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– pravo
– ekonomija-finančna
– organizacijska informatika
– organizacija dela
– politologija-mednarodni odnosi
– prevajalstvo-angleščina in nemščina-enopredmetni-nepedagoški (nižji
letnik)
– računalništvo in informatika-programska oprema

IZOBRAZBENA STOPNJA
UN
UN
UN
UN
UN
UN

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
25
7
2
2
1
1

UN

1
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PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– računalništvo in informatika-informatika
– gradbeništvo-hidrotehnična
– vodarstvo in komunalno inžinirstvo
– geodezija
– kemija-kemija
– fizika-tehnična
– matematika-uporabna matematika (3. letnik)
– farmacija (prednost imajo absolventi ali 4. letniki)
– gozdarstvo
– živilska tehnologija
– veterinarstvo (prednost imajo nižji letnik)
– medicina (6. letnik ali absolvent)
– veterinarski tehnik (prednost imajo nižji letniki)

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IZOBRAZBENA STOPNJA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
SR

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
7
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

IZOBRAZBENA STOPNJA
UN
UN
UN

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
6
4
2

IZOBRAZBENA STOPNJA
UN
UN
UN
UN

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
1
1
1
1

IZOBRAZBENA STOPNJA
UN
UN
UN
UN
UN
UN

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
3
1
1
2
2
1

UN
VSŠ
VSŠ
SR

1
1
2
1

IZOBRAZBENA STOPNJA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
1
1
1
1
2
2
2
4
1

IZOBRAZBENA STOPNJA
VSŠ
UN
UN
VSŠ
UN
VSŠ

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
1
1
1
1
1
1

VSŠ
UN

3
1

2. Za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– pravo
– politologija-mednarodni odnosi
– ekonomija-mednarodna menjava
3. Za potrebe Ministrstva za notranje zadeve
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– računalništvo in informatika-programska oprema (4. letnik)
– računalništvo in informatika-informatika (2. letnik)
– pravo (4. letnik)
– ekonomija (4. letnik)
4. Za potrebe Ministrstva za notranje zadeve – Policije
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– pravo (3. letnik)
– ekonomija-računovodstvo in revizija (3. letnik)
– sociologija-analitsko-teoretska (3. letnik)
– računalništvo in informatika-logika in sistemi (3. letnik)
– elektrotehnika-telekomunikacije (3. letnik)
– organizacija in management sistemov-kadrovsko izobraževalnih (2.
letnik)
– gradbeništvo-organizacijsko-tehnološka (3. letnik)
– visoka poslovna šola-finance in bančništvo (1. letnik)
– strojništvo-letalstvo-prometni pilot helikopterja (3. letnik)
– elektrotehnik-elektrotehnik (3. letnik)
5. Za potrebe Ministrstva za obrambo:
a) Upravni del
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– politologija-obramboslovje (1. letnik)
– elektrotehnika-avtomatika (2. letnik)
– ekonomija-management in organizacija (1. letnik)
– ekonomija-finančna (4. letnik)
– ekonomija-računovodstvo in revizija (4. letnik)
– računalništvo in informatika-informatika (3. in 4. letnik)
– računalništvo in informatika-programska oprema (3. in 4. letnik)
– pravo (3 za 1. letnik in 1 za 3. letnik)
– strojništvo-energetsko in procesno strojništvo (2. letnik)
b) Slovenska vojska
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
– elektrotehnika elektronika (2. letnik)
– elektrotehnika-telekomunikacije (3. letnik)
– računalništvo in informatika-informatika (3. letnik)
– računalništvo in informatika-programska oprema (2. letnik)
– pravo (2. letnik)
– organizacija in management-informatika v organizaciji in managementu
(3. letnik)
– strojništvo-poklicni pilot helikopterja (3. letnik)
– medicina (2. letnik)
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REGIJA
Kraško-notranjska

Severno-primorska

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD
Srednja šola Postojna

Gimnazija Jurija Vega Idrija

Tehniški šolski center Nova Gorica

Obalno-kraška

Ljubljanska

Poklicna in strokovna šola Koper

Št.
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PROGRAM ŠOLANJA IN POKLIC
Model skupnega izvajanja strojništva:
orodjar, avtomehanik
Strojni tehnik

Stran
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LETNIK
3

ŠT. ŠTIP.
3

3

3

Oblikovalec kovin

3

3

Strojni tehnik

4

3

Elektrikar-elektronik
Elektrikar-energetik
Elektrotehnik-računalništvo
Model skupnega izobraževanja strojništva: oblikovalec kovin, avtomehanik,
strojni mehanik orodjar
Strojni tehnik

3
3
4
3

3
2
1
3

4

3

4

6

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in Laboratorijski tehnik
zdravstvo

6. Za potrebe upravnih enot
PROGRAM IN SMER IZOBRAŽEVANJA TER LETNIK
Izola

IZOBRAZBENA STOPNJA

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ

VSŠ

1

– pravo (prednost imajo višji letniki)
Novo mesto

UN

1

– gradbeništvo ali arhitektura

UN

1

– računalništvo in informatika-informatika
Jesenice

Vlada Republike Slovenije

Št. 404-03-18/2004
Ob-11889/04
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. in
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), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti (Ur. l. RS, št. 19/00, MP 4/00), na
podlagi Programa sodelovanja v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Ukrajine za obdobje 2002-2005,
z dne 12. 7. 2002 in na podlagi Protokola rezultatov prvega razpisa za skupne
slovensko-ukrajinske projekte za obdobje 2003–2004 podpisanim 24. 4. 2003 v
Ljubljani v okviru Programa sodelovanja v
znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine za obdobje
2002–2005, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ukrajino v
letih 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanj in bivanja) slovenskih in
ukrajinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši

obiski do 14 dni in daljši obiski od 1 do 3
mesecev;
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ukrajini;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 14 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 400 EUR mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za ukrajinske raziskovalce
(dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– 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 in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma
6. okvirnem programu EU (v nadaljnjem besedilu: EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno
– tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02);

– prednost pri izboru bodo imeli projekti,
ki imajo možnost vključitve v programe in
projekte EU ter projekte EUREKA in COST.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce
s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in
drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove
reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega in
ukrajinskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
pripravi s strani ministrstva 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 in/ali 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
(skupni slovensko-ukrajinski odbor).
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Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav
in odobritev pripadajočih sredstev) izda
ministrstvo na podlagi izbire skupnega slovensko-ukrajinskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega je
ministrstvo vezano.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vazano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2005 in 2006«, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Barbara Benčič, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 29. junija 2004 do
15. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v ponedeljek, 2. julija 2004 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca
decembra 2004 po zasedanju skupnega
odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na MŠZŠ, Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse
dodatne informacije pri Barbari Benčič (tel.
01/478-46-74), elektronska pošta: barbara.bencic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 3350-3/2004/5

Ob-11921/04

Javni razpis
za sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih za leto
AOV 2004-1
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.
Javni razpis za sofinanciranje razvoja
omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih se izvaja na osnovi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 04/93, zadnja sprememba
52/02), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št.
52/02, zadnja sprememba 110/03), Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o javnih
financah RS (Ur. l. RS, št. 79/99, zadnja sprememba 110/02), Proračuna RS za leto 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03).
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2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Predmet projekta je sofinanciranje pilotnega projekta izgradnje ali dograditve varnih
brezžičnih podatkovnih omrežij (v nadaljevanju: WLAN). Sredstva za sofinanciranje
bodo podeljena na javnem razpisu izbranim
članicam vseh treh slovenskih univerz in javnemu samostojnemu srednješolskemu zavodu (centru). Vzpostavljena omrežja bodo
komplementarna oziroma dopolnjujoča
obstoječim strukturiranim žičnim omrežjem
(UTP, STP,...). WLAN-i bodo morali omogočiti večjo mobilnost uporabnikov in nove načine dela ter izobraževanja.
Omrežja bodo morala biti vzpostavljena
najmanj na osnovi naslednjih predpostavk:
– zagotovljena bo morala biti ustrezna
varnost v skladu z ustreznimi standardi
(Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – http://standards.ieee.org ter
WI-FI Aliance – http://www.wi-fi.org);
– zasnova omrežji mora omogočiti
združljivost s prihajajočimi standardi IEEE
in Wi-Fi Aliance;
– omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti uporabnika, prijave v omrežje in vodenja evidenc
(authentication, authorization, accounting
– AAA), ki je združljiv z načini AAA v drugih
evropskih akademskih omrežjih.
Predmet razpisa je nakup potrebne strojne opreme za vzpostavitev ali nadgradnjo
brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo
strežniki, dostop(ov)ne točke in stikala ethernet, ki morajo ustrezati standardom in
merilom, določenim z razpisom. Prijavitelji
bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju ali
nadgradnji WLAN-ov, saj tega dela ponudnik
sofinanciranja ne krije. Vložek prijavitelja je
izražen v okvirni višini 20 odstotkov sredstev
skupne vrednosti investicije na posamezni
lokaciji za kritje stroškov dela in postopkov
pri vzpostavljanju ali nadgradnji WLAN-ov.
b) Pogoji
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis
prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 4. 2004 do
1. 10. 2004.
2. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti najmanj 20 odstotkov sredstev skupne
vrednosti investicije na posamezni lokaciji, za kritje stroškov dela in postopkov pri
vzpostavljanju ali nadgradnji WLAN-ov ter
za stroške strojne opreme, ki presega delež
sofinanciranja MID, in sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP...),
– povezavo obstoječega informacijskega sistema posamezne ustanove z LDAP
strežnikom (prenos in ažuriranje podatkov
o uporabnikih),
– pridobitev ustreznega digitalnega certifikata za RADIUS strežnik,
– nadgradnjo podatkovnega sistema
(modularnost),
– dodatna strojna oprema izven obsega
sofinanciranja MID.
3. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti
najmanj en skupen javno dostopen prostor
v katerem bo poleg študentom oziroma dijakom omogočen dostop v WLAN omrežje
tudi obiskovalcem institucije (avle, hodniki,

knjižnice,...) pod pogojem, da bodo uspešno
avtenticirani.
4. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti
dostop do WLAN omrežij povsod (na vseh
dostopovnih točkah) za potrebe študentov
oziroma dijakov z ustreznim avtenticiranjem.
5. Na razpisu bodo do sredstev upravičeni samo tisti prijavitelji, ki bodo omogočali
gostovanje vsem tistim, ki prihajajo iz izobraževalne in raziskovalne sfere.
6. Posamezen prijavitelj mora vzpostaviti
zahtevani sistem za avtentikacijo, avtorizacijo in vodenje evidenc uporabnikov (AAA),
ki bo zagotovil ustrezno funkcionalnost in
stopnjo varnosti v omrežju ter omogočil
gostovanje svojih uporabnikov v omrežjih
drugih slovenskih in evropskih akademskih
ustanov ter obratno.
7. Ponudnik sofinanciranja zahteva, da
posamezni prijavitelji vzpostavijo omrežja,
ki so v skladu s standardom WPA – Wi-Fi
Aliance.
8. Posamezen prijavitelj mora z izvajalcem in ponudnikom sofinanciranja sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju
nadaljnjih pristopnikov k projektu.
9. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije razen prilog, ki morajo biti
jasno in nedvoumno označene in priložene
k predloženi dokumentaciji.
10. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja.
11. Prijavitelj ne sme imeti nobenih
morebitnih neizpolnjenih obveznosti do
ponudnika.
K sofinanciranju se bodo lahko prijavili
vsi tisti, ki imajo po podatkih Ministrstva za
šolstvo znanost in šport v Republiki Sloveniji
priznan status članice Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem ali status javnega samostojnega
srednješolskega zavoda (centra).
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a) število vseh redno in izredno vpisanih
študentov oziroma dijakov v študijskem letu
2003/2004,
b) ustrezno usposobljen kader (reference sodelujočih na podobnih obstoječih ali
preteklih projektih postavitve, nadgradnje,
načrtovanja in vzdrževanja ter varovanja
brezžičnih omrežij),
c) celotna
vrednost
projekta
nadgradnje/izgradnje brezžičnega omrežja.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: celotna
vrednost projekta bo okvirno do 20,000.000
SIT vključno z DDV. Ponudnik sofinanciranja bo na osnovi meril iz razpisne dokumentacije izbral 6 lokacij za postavitev
WLAN-ov. Maksimalna vrednost sofinanciranja posamezne lokacije bo do 3,000.000
SIT vključno z DDV, za kritje stroškov nakupa strojne opreme za posamezno lokacijo.
Ponudnik bo sofinanciral tudi izobraževanja
uporabnikov/skrbnikov omrežij na izbranih
lokacijah, kakor tudi pripravo gradiv in drugih informacij za morebitne nadaljnje uporabnike rešitev izvedenih v okviru tega projekta, izvajalcu Arnesu v višini do 2,000.000
SIT vključno z DDV.
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4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave morajo biti izdelane enofazno. Naloge
morajo biti izvedene in zaključene do 1. 10.
2004. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo
dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev,
način predložitve ponudb ter opremljenost
ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, najpozneje do 31. 5.
2004, do 12. ure, ne glede na način dostave
(s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati
v zaprtem ovitku, na katerem mora biti jasno
vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na razpis
– Sofinanciranje razvoja omrežij in vsebin v
univerzitetnih okoljih AOV 2004-1”.
Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene
naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 1. 6. 2004 ob 13. uri.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure do vključno 31. 5.
2004 do 12. ure.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška
21, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miroslav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 295/04
Ob-12259/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), Zakona o knjižničarstvu (Uradni
list RS, št. 87/01, 96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št 6/03 in 97/03),
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02 in 25/04) in Pravilnikom o
izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni
list RS, št. 42/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni projektni razpis
za izbor izvajalcev na področju
podeljevanja delovnih štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila, ki
jih bo v letih 2004-2006 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 21,
oznaka JPR21-KN-2004-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Št.

1. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet razpisa je izbor izvajalcev za
podeljevanje delovnih štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila kot oblike podpore avtorjem knjižničnega gradiva. Razpis
je namenjen društvom, ki opravljajo stanovsko vlogo na naslednjih področjih: knjiga,
ilustracija, fotografija, glasba, film. Stanovska društva so tista, ki pretežno opravljajo
dejavnosti, vezane na status ustvarjalcev
na posameznih področjih kulture, njihovo
reprezentativnost pa potrjuje število dejanskih članov društva. Na razpisu lahko kandidirajo društva, ki najmanj tri leta delujejo
na navedenih področjih (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
2.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane kot društvo, ki opravlja stanovsko vlogo na enem izmed področij
razpisa (knjiga, ilustracija, fotografija, glasba, film), in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno
dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu), niso dolžne
predložiti dokazila;
– da kot stanovsko društvo delujejo
najmanj 3 leta na področjih, ki so predmet
razpisa (obvezno dokazilo: obvezna izjava
predlagatelja!);
– da prijavljajo program podeljevanja
delovnih štipendij, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje
možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena pod 5. točko razpisa (obvezno
dokazilo: obvezna izjava predlagatelja!);
– da njihov program štipendiranja upošteva določilo 10. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila, po katerem
»članstvo avtorja v društvu ni odločilno za
pridobitev štipendije« (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, ki bo v celoti realiziran v letu
2004, v vsaj tolikšnem obsegu pa tudi v letih
2005 in 2006 (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!).
2.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje ministrica. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projektov spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako
lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev razpisa (nerealizacija
programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
3. Razpisni kriteriji:
3.1 Splošna razpisna kriterija:
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– število članov društva,
– višina režijskih stroškov.
3.2 Kriteriji kakovosti predlaganega programa štipendiranja:
– cilji štipendiranja,
– vrste štipendij in višine izplačil za posamezno vrsto štipendij,
– kategorije avtorjev, ki bodo upravičeni
do delovnih štipendij,
– predvideno število avtorjev, ki bodo
upravičeni do štipendije,
– postopek razpisa,
– pogoji za sodelovanje avtorjev na razpisih,
– kriteriji za dodeljevanje štipendij in merila za uporabo kriterijev,
– razmerje med prejemniki denarnih prispevkov in prejemniki delovnih štipendij.
4. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošna
razpisna kriterija in kriteriji kakovosti predlaganega programa financiranja so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnem listu
dostopni v razpisni dokumentaciji. V strokovne komisije bodo imenovani predsedniki
ali člani strokovnih komisij ministrstva, ki
pokrivajo posamezna področja, na katera
se nanaša razpis. Na JPR21-KN-20042006 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog predsednikov ali članov
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je
100 točk, odobreni pa bodo projekti, ki bodo
na posameznem področju, na katera se nanaša razpis, pri ocenjevanju dosegli največ
točk, vendar najmanj 81. Pri tem je možno
število točk za splošna razpisna kriterija, navedena pod točko 3.1, 20 točk, za kriterije
kakovosti predlaganega programa štipendiranja, navedene pod točko 3.2, pa 80 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno
po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo (do
80 točk).
5. Višina sredstev, namenjena delovnim
štipendijam iz naslova knjižničnega nadomestila na JPR21-KN-2004-2006, znaša
v letu 2004 80,000.000 SIT, okvirna višina
sredstev za leti 2005 in 2006 pa znaša letno
po 80,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev
za leti 2005 in 2006 bo določena na podlagi
3. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega
nadomestila in sprejetega proračuna RS.
Izbrani izvajalci, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2005 in 2006 pozvani k predložitvi podrobnejšega programa
štipendiranja za vsako leto posebej. Izbranih
bo predvidoma 5 izvajalcev, po eden za vsako področje, na katera se nanaša razpis. Na
podlagi ovrednotenja le-tega bo s pogodbeno
stranko sklenjen dodatek k pogodbi.
Skladno s 6. členom in 10. členom Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
se skupna višina sredstev, namenjena delovnim štipendijam, nameni izbranim izvajalcem, ki opravljajo stanovsko vlogo za
posamezne vrste avtorjev, po naslednjem
ključu:
– avtorji izvirnih monografskih publikacij,
60% – 48,000.000 SIT,
– prevajalci monografskih publikacij,
20% – 16,000.000 SIT,
– ilustratorji in fotografi monografskih
publikacij, 15% – 12,000.000 SIT,
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– avtorji glasbe, avtorji besedil, 2.5%
– 2,000.000 SIT,
– režiserji filmov, avtorji besedil, avtorji
scenarijev in direktorji fotografije, 2.5%
– 2,000.000 SIT.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva
morajo biti porabljena v proračunskih letih
2004, 2005 in 2006 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa zakon o izvrševanju
proračuna RS.
7. Razpisni rok: razpis se prične 7. 5.
2004 in zaključi 8. 6. 2004.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev);
– vzorec ocenjevalnega lista;
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1 in 2,
– kopijo registracije, navedeno v prvi
alinei točke 2.1,
– osnutek pravilnika in/ali besedila
razpisa/natečaja za podelitev delovnih štipendij,
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
(www.kultura.gov.si), kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo
je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov:
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 8. 6. 2004
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni projektni razpis 21 z
oznako JPR21-KN-2004-2006 in z obvezno
navedbo Izvajanje knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
9.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 6. 2004 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v 8. točki razpisa.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
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10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– knjiga: Barbara.Kozelj@gov.si,
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si,
– vizualne umetnosti: Nada.Zoran@gov.si,
– film: Natasa.Gorsek-Mencin@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 14. 5. 2004 do 1. 6. 2004
oziroma se udeležijo javne inštrukcije, ki se
bo odvijala na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, v sredo, 19. 5. 2004, ob 10. uri.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod 8. točko.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
10. 6. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 03-201-1/2004-3
Ob-11888/04
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
23/04) in Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (Ur. l. RS, št. 48/04)
izdajam naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v
Občini Sežana za leto 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
programov javnih prireditev in množičnih
manifestacij v Občini Sežana za leto 2004,
ki niso zajeti v programih drugih razpisov
Občine Sežana.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih prireditev, ki jih
pripravljajo društva, klubi, združenja, javni
zavodi in drugi subjekti (za programe, ki niso
del njihove redne dejavnosti).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva,
klubi, združenja, javni zavodi, gospodarske
družbe in drugi subjekti, če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je
predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program prireditve namenjen v prvi vrsti
občanom Občine Sežana in se izvaja na
območju občine,
– nosilec prireditve aktivno deluje vsaj
eno leto,
– bo nosilec prireditev izvedel (ali jo je že
izvedel) v letu 2004,
– ima nosilec prireditve zagotovljene
osnovne pogoje za realizacijo programov.
3. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov:

– vsebina in namen prireditve,
– prireditev mora biti izvedena na območju Občine Sežana,
– program prireditve mora biti namenjen čim širšemu krogu občanov Občine
Sežana,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene
tudi druge vire financiranja,
– pričakovan promocijski učinek prireditve,
– programi se bodo praviloma sofinancirali do višine 25% vrednosti programa,
– sofinancirane prireditve morajo biti izvedene v tekočem proračunskem letu.
4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2004 znaša 3,000.000 SIT.
5. Podatki o razpisni dokumentaciji: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka dvignejo v času uradnih ur v Uradu župana Občine Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana, soba št. 12, skupaj s Pravilnikom o
sofinanciranju programov javnih prireditev in
množičnih manifestacij v Občini Sežana za
leto 2004 pa je dostopna pa je tudi na spletni
strani Občine Sežana www.sezana.si.
6. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora
za vsak posamični program izpolniti ločen
obrazec.
7. Rok za oddajo prijave in način njene
dostave
Rok za oddajo prijav je do 20. maja
2004.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, z oznako: Prijava na razpis – Prireditve
2004. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasno poslane prijave ne bodo obravnavane.
8. Izid razpisa
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prijavljeni kandidati pisno
obveščeni v roku 45 dni po poteku roka za
oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Občinski upravi
občine Sežana na tel. 05/73-10-102.
Občina Sežana
Št. 02504-1/2004
Ob-11913/04
Na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/02) in
določil Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2004 (Uradni list RS, št. 23/04) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
programov društev na področju kulture
in izobraževanja v Občini Sežana za leto
2004 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Sežana, postavka
2336, namenjena za sofinanciranje izvedbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
programov društev na področju kulture in izobraževanja v Občini Sežana za leto 2004.
2. Izvajalci programov s področja kulture
in izobraževanja so nevladne organizacije
(neprofitne organizacije, društva), ki delujejo
na območju Občine Sežana in imajo v svojih programih opravljanje kulturne dejavnosti
(ali med drugimi dejavnostmi tudi kulturne
dejavnosti).
3. Pravico do sofinanciranja programov
imajo tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
4. Razpisno dokumentacijo za prijavo
programov društva, navedena v 1. točki
razpisa, prijavitelji dvignejo v občinski upravi
Občine Sežana v sobi št. 66, pri Bojani Kermolj v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi na internetni
strani občine: http://www.sezana.si.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
(natančno so opredeljeni v razpisni dokumentaciji):
– vloga s prilogami,
– poročilo o delu v letu 2003,
– program dela za leto 2004,
– število članov društva,
– in drugo.
6. Okvirna višina sredstev za ta namen
je 14,000.000 SIT.
7. Rok za oddajo vlog in vseh zahtevanih
dokumentov je 15 dni po dnevu te objave
na naslov Občina Sežana, Partizanska c.
4, Sežana, v zaprti kuverti s pripisom »ne
odpiraj – prijava na razpis – sofinanciranje
društev s področja kulture in izobraževanja«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
8. O višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po
zaključku razpisa.
Občina Sežana
Št. 10502-7/2004
Ob-11914/04
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 23/04) in na podlagi odločitev Komisije
za sofinanciranje programov spodbujanja
pripravništva in novih zaposlitev iskalcev
prve zaposlitve v Občini Sežana za leto
2004 z dne 22. aprila 2004, objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov
spodbujanje pripravništva in novega
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve v
Občini Sežana za leto 2004
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi
namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma
opravljanju pripravništva in povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim osebam, ki
prvič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti in
nivoju svoje izobrazbe v Občini Sežana za
leto 2004. V program se lahko vključijo brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano
srednješolsko, višješolsko in visokošolsko
izobrazbo. Program se zagotavlja pod pogojem, da se delodajalec zaveže, da bo brezposelno osebo zaposlil za dobo najmanj enega
leta od dneva sklenitve pogodbe v skladu s
tem razpisom. Brezposelna oseba mora imeti
stalno bivališče v Občini Sežana.
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3. Izvajalci programov so javni zavodi,
gospodarske službe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci (v nadaljevanju:
organizacije), ki imajo na voljo ustrezno
delovno mesto.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost v naši
občini ali enoto dejavnosti v naši občini kar
je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– iskalec prve zaposlitve iz ciljne skupine, za katerega je na voljo delovno mesto pri
delodajalcu. Do pomoči niso upravičena podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva in pomorskega transporta,
– v primeru, da bo organizacija zaposlila
pripravnika za čas več kot leto dni, bo imela
prednost pri dodelitvi sredstev,
– prednost pri sofinanciranju programov
bodo imele organizacije, ki zaposlujejo
strokovno tehnični kader in organizacije s
področja gostinstva in turizma.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
4,900.000 SIT.
7. Ciljna skupina programa in končni koristnik so brezposelni iskalci prve zaposlitve
z dokončano srednješolsko, višješolsko in
visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič
opravljati delo, ki ustreza njihovi izobrazbi.
Končni koristniki so iskalci prve zaposlitve,
zaposleni na delovnem mestu, ki ustrezajo
vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
8. Predvideno število udeležencev programa:
Vključeni v letu 2004:
– 3 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja),
– 1 z višješolsko izobrazbo (VI. stopnja),
– 3 s srednješolsko izobrazbo (IV. in V.
stopnja).
9. Višina pomoči na udeleženca: brezposelnemu iskalcu prve zaposlitve se nadomesti del plače. Nadomestilo znaša:
– 500.000 SIT za brezposelne iskalce
prve zaposlitve z dokončanim srednješolskim izobraževanjem,
– 700.000 SIT za tiste z dokončanim višješolskim izobraževanjem ter
– 900.000 SIT za tiste z dokončanim visokošolskim izobraževanjem.
Podlaga za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
10. Način izvajanja: izplačilo subvencije
delodajalcu ob zaposlitvi brezposelnega
iskalca prve zaposlitve za najmanj eno leto.
Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino
Sežana, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.
11. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pripravništva v Občini Sežana za leto 2004” in priložijo vse zahtevane
priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo pri Saši Likavec Svetelšek v sobi
št. 72 vsak delavnik od 8. do 11. ure ali pri
Bojani Kermolj v sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
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12. Rok za predložitev prijav je 15 dni od
dneva te objave.
13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– Programi pripravništva 2004«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
14. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih organizacij,
kjer se bo odvijalo pripravništvo na podlagi
javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
bodo vlagatelji pozvani, da v roku 5 dni
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku,
se zavržejo.
15. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 32001-01/03-43/02
Ob-11932/04
Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.
74/02), Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03) in mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Navodilom o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj z dne
26. 3. 2004, objavlja Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Kranj v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje osemenjevanja živine,
– sofinanciranje analize mleka na vsebnost somatskih celic,
– sofinanciranje prevoza mleka,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– sofinanciranje težjih pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč,
– sofinanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij,
– podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah,
– izboljšave kmetijskih zemljišč, začete
v letu 2004.
II. Sofinanciranje osemenjevanja živine
1. Okvirna višina sredstev: 6,530.000
SIT.
2. Upravičenci: II.a) rejci s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj (v obdobju od
1. 1. 2004 do 31. 5. 2004) in II.b) pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve osemenjevanja živine v kmečki reji na območju
Mestne občine Kranj (v obdobju od 1. 6.
2004 do 31. 12. 2004).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: II.a)
vloga – obrazec II.a) s priloženimi kopijami
potrdil o osemenjevanju živine, II.b) vloga –
obrazec II.b) s priloženo pogodbo o koncesiji za izvajanje javne veterinarske službe.
4. Višina sofinanciranja: 1.200 SIT na
osemenitev za rejce živine z nižinskega območja Mestne občine Kranj in 3.000 SIT na
osemenitev za rejce živine s hribovskega in
višinsko – gorskega območja Mestne obči-
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ne Kranj. Omenjena sredstva se izplačajo
rejcem za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004, za obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 12.
2004 pa izvajalcu osemenjevanja po opravljenih storitvah na podlagi zahtevka s priloženim seznamom lastnikov živine in števila
osemenitev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
II.a) »Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje živine – rejci«, II.b) « Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje živine
– organizacije«.
III. Sofinanciranje analize mleka na vsebnost somatskih celic
1. Okvirna višina sredstev: 1,400.000
SIT.
2. Upravičenci: pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve veterinarske preventive za proizvajalce mleka z območja
Mestne občine Kranj, ki imajo uvedeno A
in AP kontrolo.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec III s priloženim dokazilom o izvajanju veterinarske preventive.
4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
opravljene storitve, ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem živine z območja
Mestne občine Kranj. Omenjena sredstva
se izplačajo neposredno izvajalcu po
opravljenih storitvah na podlagi zahtevka
s priloženim seznamom lastnikov živine in
števila analiz.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Analize
mleka«.
IV. Sofinanciranje prevoza mleka
1. Okvirna višina sredstev: 1,150.000
SIT.
2. Upravičenci: pooblaščene organizacije, ki organizirajo prevoz mleka za kmete s
hribovskega in višinsko – gorskega območja
Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec IV s priloženim dokazilom o
organizaciji storitve.
4. Višina sofinanciranja: 3 tolarje na liter
mleka. Omenjena sredstva se izplačajo neposredno izvajalcu po opravljenih storitvah
na podlagi zahtevka s priloženim seznamom
proizvajalcev mleka in količine mleka.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz
mleka«.
V. Sofinanciranje analize krme in zemlje
1. Okvirna višina sredstev: 300.000 SIT.
2. Upravičenci: pooblaščene organizacije, ki organizirajo ali opravljajo storitve analize krme in zemlje za lastnike in najemnike
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali
kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec V s priloženim dokazilom o organizaciji ali izvajanju storitve.
4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
opravljene storitve pooblaščene organizacije. Omenjena sredstva se izplačajo neposredno izvajalcu po opravljenih storitvah na
podlagi zahtevka s priloženim seznamom
kmetov in števila analiz.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
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»Ne odpiraj – Javni razpis – Analize krme
in zemlje«.
VI. Sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč (ročna košnja, težji
dostop, nagib terena oziroma ugotovljene
druge posebne okoliščine)
1. Okvirna višina sredstev: 9,250.000
SIT.
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v
lasti in najemu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec VI s priloženo kopijo katastrskega načrta in izjavo o zakupu. Skupna
površina, ki se ročno kosi, mora biti velika
najmanj 0,2 ha. Upravičenec za podporo
mora imeti obdelane vse lastne površine in
površine v zakupu.
4. Višina sofinanciranja: do 35.000
SIT/ha glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Težji
pogoji dela«.
VII. Sofinanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij
1. Okvirna višina sredstev: VII.a) 700.000
SIT, VII.b) 480.000 SIT, VII.c) 1,600.000 SIT,
VII.d) 100.000 SIT.
2. Upravičenci: VII.a) izvajalci izobraževalnih programov, VII.b) kmetje in kmečke
žene (tečaji), VII.c) dijaki Srednje biotehniške šole v Kranju, ki izhajajo iz družin, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ter VII.d)
ekološki kmetovalci.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: VII.a)
vloga – obrazec VII.a) s priloženim časovno
definiranim in finančno ovrednotenim programom izobraževanja, VII.b) vloga – obrazec VII.b) s priloženo prijavo in dokazilom
o plačilu tečaja, VII.c) vloga – obrazec VII.c)
s priloženim potrdilom o vpisu, VII.d) vloga
– obrazec VII.d) s priloženim dokazilom
o plačilu kontrole in potrdilom o pozitivno
opravljeni kontroli.
4. Višina sofinanciranja: VII.a) do 50%
stroškov zunanjih predavateljev in prostora glede na razpoložljiva sredstva, VII.b)
do 50% stroškov tečajev za posameznika
glede na razpoložljiva sredstva, VII.c) sofinanciranje šolanja na Srednji biotehniški šoli
v Kranju – do 100.000 SIT glede na razpoložljiva sredstva, VII.d) 50% sofinanciranje
kontrole ekološke kmetije.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
VII.a) »Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje «, VII.b) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Tečaji«, VII.c) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Šolanje«, VII.d) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Kontrola ekološke kmetije«.
VIII. Podpora za delovanje strokovnih
društev, ki delujejo na področju kmetijstva
1. Okvirna višina sredstev: 2,100.000
SIT.
2. Upravičenci: registrirana društva s
področja kmetijstva in gozdarstva, katerih
dejavnost poteka na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec VIII s priloženim finančno ovrednotenim programom in odločbo o vpisu v
register društev.

4. Višina sofinanciranja: do 30% finančno ovrednotenega programa glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
društva«.
IX. Pomoč ob naravnih nesrečah na
kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 800.000 SIT.
2. Upravičenci: oškodovanci, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v Mestni
občini Kranj in sicer tisti, ki so utrpeli večjo
škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi
škodljivcev).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec IX s priloženo kopijo zavarovalne police in mnenjem Kmetijsko svetovalne
službe o nastali škodi.
4. Višina sofinanciranja: do 30% ocenjene škode glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne nesreče«.
X. Izboljšave kmetijskih zemljišč, začete
v letu 2004, (manjše agromelioracije, manjše hidromelioracije, apnjenje tal)
1. Okvirna višina sredstev: 2,500.000
SIT.
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v
lasti in najemu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec X s prilogami: kopija katastrskega načrta, dovoljenje za krčitev gozda,
dovoljenje ustreznega organa, če gre za
poseg v prostor, rezultat analize zemlje s
priporočilom o apnjenju in fotokopija računa
za nakup apna, žlindre ali kamene moke,
izjava o zakupu.
4. Višina sofinanciranja: a) manjše
agromelioracije do 120.000 SIT/ha v nižinskem območju Mestne občine Kranj (N), do
180.000 SIT/ha v hribovskem območju (H)
in do 220.000 SIT/ha v višinsko – gorskem
območju Mestne občine Kranj (V-G) ali do
40% vrednosti prijavljenih strojnih del glede
na razpoložljiva finančna sredstva, čiščenje površin do 50% prej navedenih zneskov
glede na razpoložljiva finančna sredstva,
obnova in širitev 1 km poti je do 1,25 ha
izboljšave glede na razpoložljiva finančna
sredstva b) manjše hidromelioracije: polaganje drenažnih cevi do 400 SIT/m N, do
560 SIT/m H,V-G, čiščenje drenažnih jarkov do 200 SIT/m N, do 280 SIT/m H,V-G,
izkop odprtega kanala do 300 SIT/m N, do
420 SIT/m H,V-G, polaganje betonskih cevi
od 1.000 do 3.100 SIT/m N (glede na velikost cevi), od 1.400 do 4.340 SIT/m H,G-V
(glede na velikost cevi) glede na razpoložljiva finančna sredstva, c) apnjenje tal
– do 50% računa za nakup apna, žlindre
ali kamene moke glede na razpoložljiva
finančna sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Izboljšave kmetijskih zemljišč«.
XI. Vsebina zahtevka
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Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami, ki
so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa in vzorce
pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
– blagajni Mestne občine Kranj (pritličje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo
od 8. do 16.30, v petek od 8. do 12.30
ter na spletni strani Mestne občine Kranj
http://www.kranj.si/ (pod rubriko Dokumenti, Razpisi v letu 2004).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj,
Oddelku za gospodarske in premoženjske
zadeve, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj,
ali na tel. 04/237-31-30, kontaktna oseba je
Barbara Čirič.
XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz
I. točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2004.
XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni – blagajni Mestne
občine Kranj ali poslane po pošti na naslov
Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, za namene pod točkami
II.b), III, IV in V najkasneje do 18. 5. 2004,
za namene pod točkami II.a), VI, VIII, in X
najkasneje do 4. 6. 2004, za namen pod
točko VII.c) najkasneje do 24. 9. 2004.
Rok za namene pod točkami VII.a), VII.b),
VII.d) in IX ni predpisan, praviloma morajo
biti zadnje vloge za te namene oddane do
26. 11. 2004.
XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki
jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na
predlog komisije odločal župan. Odpiranje
vlog za namene pod točkami II.b), III, IV in
V bo 20. 5. 2004, za namene pod točkami
II.a), VI, VIII, in X bo 9. 6. 2004, za namene
pod točkami VII.a), VII.b), VII.c), VII.d) in IX.
pa praviloma prvi teden v mesecu za vloge,
prispele v predhodnem mesecu. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev
vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne
bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave
vloge na Komisiji za pospeševanje kmetijstva. Upravičenci za namene pod točkami
II.b), III, IV, V, VII.a), VII.c) in VIII bodo o izboru obveščeni s sklepom in hkrati pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od zahteve za pridobitev sredstev
tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Št. 32001-0003/2004-220
Ob-12013/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2004 (Uradne ob-

Št.

jave Snežnik, 2/04) in 7. člena Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 74/02, Uradne objave
časopisa Snežnik 5/03), Komisija za kmetijstvo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kmetijstva
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2004
I. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica, za leto 2004, sredstva se namenijo
za:
– sofinanciranje delovanja kmetijskih
društev,
– sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa,
– subvencioniranje osemenitve krav,
– izobraževanje kmetov,
– sofinanciranje organizacije prireditve
»Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica«,
– subvencioniranje stroškov prevoza
mleka.
II. Sofinanciranje delovanja kmetijskih
društev
1. Višina predvidenih sredstev 1,000.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna
društva s področja kmetijstva na območju
Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali
drugače povezani, če na območju občine za
to področje ni registriranega društva.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana društva s področja
kmetijstva,
– v letu razpisa organizirajo programe
oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij
in izdaje strokovno informativnih publikacij,
– delujejo na področju Občine Ilirska
Bistrica,
– predložijo finančno ovrednoten program dela.
4. Višina sofinanciranja: višina dodeljenih
sredstev je do 100% upravičenih stroškov
(stroški izobraževanj, stroški organizacije in
izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na
strokovnih prireditvah, stroški izdaje publikacij, stroški organizacije in izvedbe delovnih akcij) in je odvisna od pomena akcij za
razvoj področja delovanja društva, števila
članov, pomembnosti delovanja društva za
razvoj in ohranjanje kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve lastnih sredstev
in predvidenih sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
društva”.
III. Sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa
1. Višina predvidenih sredstev 1,644.290
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske
službe in imajo koncesijo za opravljanje
veterinarske dejavnosti na območju Občine
Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo na-
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slednje pogoje: so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo
za opravljanje veterinarske dejavnosti na
območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije: za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah
molznicah se za vsako zdravljenje nameni
10.000 SIT na kravo in se lahko realizira do
višine razpoložljivih sredstev. Omenjena
sredstva se izplača neposredno izvajalcu
zatiranja in preprečevanja kroničnega mastitisa po opravljenih storitvah. Koriščenje
sredstev je možno na podlagi zahtevka in
seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine
Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje
sredstev je možno do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Preprečevanje
mastitisa”.
IV. Subvencioniranje osemenitve krav
1. Višina predvidenih sredstev 1,181.696
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske
službe in imajo koncesijo za opravljanje
veterinarske dejavnosti na območju Občine
Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo
za opravljanje veterinarske dejavnosti na
območju Občine Ilirska Bistrica,
4. Višina subvencije: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT
in se lahko realizira do višine razpoložljivih
sredstev. Omenjena sredstva se izplača
neposredno izvajalcu osemenjevanja po
opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je
možno na podlagi zahtevka in seznama s
priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja občine Ilirska Bistrica,
ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance
Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno
do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje
krav”.
V. Izobraževanje kmetov
1. Višina predvidenih sredstev je
1,356.943 SIT.
2. Upravičenec do sredstev: kmetijska
svetovalna služba Ilirska Bistrica in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na
podlagi programa izobraževanja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– predložijo dokazila, da so strokovno
usposobljeni za opravljanje storitev,
– predložijo finančno ovrednoten program izobraževanja.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in
izobraževalnih tečajev, stroški uporabe
prostorov za izvedbo tečajev in predavanj,
stroški nabave strokovne literature, stroški
demonstracijskih poizkusov, ostali materialni
stroški, ki so v skladu s programom izobra-
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ževanja, ki ga za tekoče leto potrdi Občinski
svet občine Ilirska Bistrica).
5. Označitev zahtevka: pisna vloga morajo biti poslana v zaprtih ovojnicah, opremljena z naslovom pošiljatelja in označena
z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje kmetov”.
VI. Sofinanciranje organizacije prireditve »Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica«
1. Višina predvidenih sredstev je
1,381.442 SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna društva in organizacije in sicer društva
s področja kmetijstva na območju Občine
Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev regijsko ali drugače
povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva, Kmetijska
svetovalna služba in kmetijska zadruga iz
območja Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen
je predstavitev vseh področij kmetijstva in
kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica,
– predložijo finančno ovrednoten program prireditve.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe prireditve).
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega
zahtevka za izplačilo finančnih sredstev
z dokazili o stroških oziroma porabljenih
sredstvih za izvedbo prireditve in poročila
o izvedbi prireditve.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
prireditev”.
VII. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
1. Višina predvidenih sredstev je
2,000.000 SIT.
2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in se
ukvarjajo s proizvodnjo mleka na območju
Občine Ilirska Bistrica ter imajo dovoljenje
MKGP, Veterinarske uprave Republike Slovenje za oddajo mleka v javno potrošnjo.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v imenu proizvajalcev mleka kandidira kmetijska
zadruga ali druga pravna oziroma fizična
oseba, ki na območju Občine Ilirska Bistrica
izvaja zbiranje, odkup in prevoz mleka.
4. Višina subvencije: za prevoz mleka
se izplača subvencija v višini 2 SIT po litru
odkupljenega mleka. Omenjena sredstva
se izplača neposredno izvajalcu zbiranja,
odkupa in prevoza mleka po opravljenih
storitvah.
5. Koriščenje
sredstev:
koriščenje
sredstev je možno na podlagi zahtevka s
priloženim računom za opravljene storitve
prevoza mleka in seznamom uporabnikov
storitev (kmetov proizvajalcev mleka) s količino odkupljenega mleka po posameznem
uporabniku, ki ga Oddelku za gospodarstvo
in finance Občine Ilirska Bistrica predloži
oseba, ki organizira zbiranje, odkup in prevoz mleka enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
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naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz mleka”.
VIII. Vsebina zahtevka:
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti programa oziroma projekta, navedbo
virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
vsak ponedeljek in petek med 8. in 11. uro ter
sredo med 8. in 11. ter med 12. in 16.30.
IX. Obravnava vlog: vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan
Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci
prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni
se zavržejo. Odpiranje prijav bo 3 dan po
izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno.
X. Rok za vložitev zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najkasneje 30. dan po objavi javnega razpisa do 14. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance,
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
XI. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali na
tel. 05/71-41-361, kontaktni osebi Nevenka
Tomšič in Boštjan Primc.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 032-8/04-2
Ob-12266/04
Občinski svet občine Tišina objavlja na
podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
(v nadaljevanju: pravilnik) in sklepa občinskega sveta iz 4. korespondenčne seje, dne
30. 4. 2004
javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Občini Tišina v letu
2004
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je dodelitev dotacij v
kmetijstvu iz II. poglavja pravilnika in subvencioniranje obrestne mere investicijskih
kreditov v kmetijstvu v letu 2004.
Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu
Občine Tišina za leto 2004 predvidena
skupna sredstva v višini 7,999.828 SIT.
DOTACIJE V KMETIJSTVU
2. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev pospeševanja
in razvoja kmetijstva v Občini Tišina se
sredstva preko dotacij dodelijo za naslednje ukrepe:
– izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel,

– pomoč v boju proti boleznim živali
– vakcinacije,
– izboljšanja strukture tal ter zmanjšanje
kislosti tal – apnenje tal,
– podpora prestrukturiranja kmetij v integrirano in ekološko pridelavo hrane,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu – zavarovanje kmetijskih
posevkov in plodov,
– programi izobraževanja kmetov,
– regresiranje obrestne mere za investicijske kredite v kmetijstvu.
3. člen
(splošni pogoji)
Pri uveljavljanju subvencij se upoštevajo
računi in ostala dokazila za nabave v letu
2004.
Upravičenci, morajo za ukrepe za katere uveljavljajo dotacijo podati izjavo, da za
posamezen namen niso pridobili sredstev
iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov
za posamezen namen že prejeli. Izjava je
sestavni del vloge.
Upravičenci so fizične osebe – kmetje s
stalnim bivališčem v Občini Tišina, za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Tišina
in strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki, združenja, ki delujejo v Občini
Tišina na področju kmetijstva.
4. člen
(umetno osemenjevanje)
Ukrep: izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
750.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 2.000
SIT/osemenitev za krave in telice; 1.200
SIT/osemenitev za svinje; vendar ne več
kot 50% stroškov umetnega osemenjevanja (in ne več kot 50% stroškov za nabavo
semena kvalitetnih plemenjakov za kmete,
ki imajo koncesijo).
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za umetno osemenjevanje pooblaščene organizacije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
5. člen
(spodbujanje razvoja čebelarstva
in zdravstvene zaščite čebel)
Ukrep: spodbujanje razvoja čebelarstva
in zdravstvene zaščite čebel.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
500.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 800 SIT/panj;
vendar ne več kot 50% stroškov zdravljenja
čebeljih družin.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
čebelarska društva, ki predložijo naslednjo
dokumentacijo:
– vlogo,
– poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2004
– po programu zdravstvene preventive,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov z navedbo števila
panjev.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
6. člen
(pomoč v boju proti boleznim živali
– vakcinacije)
Ukrep: pomoč v boju proti boleznim
živali.
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Skupni predvideni znesek za ukrep:
300.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: do 50%
stroškov vakcinacije živali, vendar največ
30.000 SIT/kmetijo letno.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za vakcinacije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
7. člen
(izboljšanje strukture in teksture tal ter
zmanjšanje kislosti tal – apnjenje tal,
sejanje strniščnih posevkov za podor)
Ukrep: izboljšanje strukture in teksture
tal ter zmanjšanje kislosti tal – apnenje tal
in sejanje strniščnih posevkov za podor.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,200.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 25% stroškov
apnenca in 30% stroškov cene semena.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za nakup semena in apnenca
oziroma račun za nakup saturacijskega
mulja.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
8. člen
(podpora preusmeritvam kmetij v integriran
in ekološka pridelava hrane)
Ukrep: podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano in ekološko pridelavo; subvencionirajo se kontrole ekološke in integrirane
pridelave ter nakup opreme, mehanizacije
in preureditve objektov.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
400.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih prošenj:
– do 100% stroškov kontrole ekološke
oziroma integrirane pridelave pooblaščenih
organizacij,
– do 40% nakup specialne mehanizacije
za integrirano pridelavo,
– do 40% nakup orodij oziroma strojev
in naprav za ekološko pridelavo in predelavi pridelkov ter do 40% stroški preureditve
gospodarskih objektov za potrebe ekološke
reje domačih živali v skladu s Pravilnikom
(Ur. l. RS, št. 31/01).
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– dokazilo (certifikat) o vključenosti kmetije v integrirano pridelavo oziroma dokazilo
o vključenosti kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe;
a) račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave oziroma
kontrole ekološke pridelave ali/in
b) račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (in
izjava) ali
c) račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje (z izjavo).
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
9. člen
(zavarovanje proti elementarnim nesrečam
v kmetijstvu)
Ukrep: zavarovanje proti elementarnim
nesrečam v kmetijstvu.

Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,650.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 25% zavarovalne premije; na podlagi sklenjenih pogodb
za zavarovalnicami.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe neposredno ali fizične osebe
posredno preko zavarovalnic s katerimi
občina sklene pogodbo o subvencioniranju
zavarovalne premije (za subvencionirani
del premije izstavi zavarovalnica občini
račun).
a) Če so upravičenci fizične osebe neposredno, predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– račun ali potrdilo o plačilu zavarovalne
premije,
– zemljiško knjižni izpisek;
b) če subvencijo uveljavljajo fizične osebe posredno preko zavarovalnice, zavarovalnica predloži naslednjo dokumentacijo:
– sklenjena pogodba z občino,
– račun za subvencioniran del premije za
tekoče leto (ki ga plača občina),
– seznam upravičencev s podatki o zavarovancih, zavarovanih kmetijskih površinah ter višini premije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
10. člen
(programi izobraževanja kmetov)
Ukrep: programi izobraževanja kmetov.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
400.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 3.000
SIT/izobraževanje na nosilca kmetije in
1.000 SIT/izobraževanje na ostalega člana
družine (varnost pri delu), za ostala izobraževanja do 100% stroškov izvajalcev programov izobraževanja za skupno organizirana izobraževanja, oziroma do 60% stroškov
za kmete, ki se udeležijo izobraževanja izven posameznih programov pooblaščenih
izvajalcev.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci
so pooblaščeni izvajalci izobraževanja ali
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
a) pooblaščeni izvajalci izobraževanja:
– vlogo s priloženim računom o izvedeni
storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov),
– seznam udeležencev z osnovnimi podatki (ime in priimek, naslov, davčna št.,
kotizacija/participacija);
b) fizična oseba (individualno izven posameznega programa izobraževanja):
– vlogo,
– račun o izvedeni storitvi – programu izobraževanja (plačilo kotizacije/izobraževanja).
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
11. člen
(subvencioniranje obrestne mere za
investicijske kredite v kmetijstvu)
Ukrep: subvencioniranje obrestne mere
za investicijske kredite v kmetijstvu.
Skupni predvideni znesek za ukrep: za
leto 2004: 1,300.000 SIT, ob subvencioniranju do 5% skupne letne obrestne mere za
dobo do štirih let.
Pogoji in namen: upravičenci so fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali se nameravajo ukvarjati z dopolnilno
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dejavnostjo v kmetijstvu ali samostojni podjetniki, ki imajo stalno bivališče na območju
Občine Tišina, naložba v kmetijstvo pa se
nahaja ali se bo nahajala na območju občine
Tišina. Subvencionira se obrestna mera za
najete investicijske kredite za:
– gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo,
– izgradnja skladiščnih kapacitet,
– nakup in posodobitev kmetijske mehanizacije in opreme,
– investicije v objekte in opremo za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– nakup obdelovalne zemlje.
Minimalni znesek najetega posojila je
1,000.000 SIT.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami
se oddajo na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
Obrazci vlog za posamezne ukrepe se
dobijo na Občinski upravi občine Tišina, na
Tišini 4, 9251 Tišina.
Občina Tišina
Ob-12016/04
Okrožno sodišče v Mariboru na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 3. 5. 2004,
opr. št. St 63/99, v stečajnem postopku nad
dolžnikom Metalno ECCE d.d. - v stečaju,
objavlja
razpis
za izbiro skrbnika tehnične
dokumentacije z zbiranjem ponudb
Zaradi predvidenega zaključka stečajnega postopka in v skladu z zapisnikom št.
677-509/4-00 z dne 25. 3. 2004, je potrebno
predati tehnično dokumentacijo v hrambo za
čas dokler le-ta ne pridobi statusa arhivskega gradiva pod naslednjimi pogoji:
1. Izbrani skrbnik mora prevzeti dokumentacijo v stanju in prostorih, kjer se trenutno nahaja, in sicer v kletni etaži poslovne
stavbe na Zagrebški 20, Maribor v približni
izmeri 600 m2, ki je v lasti DSU d.d. Ljubljana
in v upravljanju podjetja TVT Maribor d.d.
2. Kandidat za skrbnika mora ob prijavi na
razpis predložiti dokazilo, da razpolaga z izjavo najemodajalca, da lahko vzame v najem
te prostore za dobo najmanj enega leta.
3. Izbrani skrbnik mora odkupiti opremo po spisku najmanj po izklicni ceni v
skupni vrednosti 7,705.851 SIT. V ceni ni
zajet DDV.
4. Za prevzem je potrebno dokazati:
– da bodoči skrbnik zaposluje strokovno
usposobljen kader (najmanj eno osebo) s
potrdili o strokovni usposobljenosti za ravnanje z arhivskim gradivom,
– ali se z notarsko overjeno izjavo zavezati, da oseba v času, ki ga predpisuje
Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, opravi izpit pri pristojnem
arhivu,
– ali predložiti notarsko overjeno izjavo,
da bo zaposlil strokovno usposobljen kader
(najmanj eno osebo), takoj po prevzemu
tehnične dokumentacije v skrbništvo na
podlagi primopredajnega zapisnika. Sestavni del te izjave mora biti izjava delavca, ki ga
namerava zaposliti, da soglaša z zaposlitvijo
pri izbranem skrbniku.
5. Izbrani skrbnik se mora z notarsko
overjeno izjavo pod kazensko in materialno
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odgovornostjo zavezati, da bo s prevzeto
dokumentacijo ravnal s skrbnostjo dobrega
gospodarja, da dokumentacije ne bo prodajal ali odtujeval in da bo zagotavljal dostop
do vsebin tehnične dokumentcije, ter omogočil vpogled in pridobitev kopij zainteresiranim osebam ali podjetjem.
6. Po predaji v skrbništvo bo nadzor nad
izvedbo ravnanja z gradivom prevzel Pokrajinski arhiv Maribor, ki bo tudi vršil nadzor do
trenutka, ko bo gradivu prenehala operativna vrednost in izdal Navodilo o odbiranju
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Pokrajinski arhiv Maribor bo v skladu z
arhivsko zakonodajo dal soglasje izbranemu
skrbniku o ustreznosti pogojev za hrambo
gradiva tehnične dokumentacije.
7. V primeru selitve tehnične dokumentacije, ki pa ne sme biti izvedena prej kot v
enem letu z lokacije kjer se trenutno nahaja, je predhodno potrebno pridobiti soglasje
Pokrajinskega arhiva Maribor, o ustreznosti
novih prostorov. V soglasju Pokrajinski arhiv
Maribor navede tudi način in pogoje pod katerimi je mogoče dokumentacijo seliti.
8. Ponudniki morajo ponudbe poslati
pisno v 8 dneh po objavi razpisa v dnevniku
Večer in Uradnem listu RS na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, Maribor, v
zaprtih ovojnicah s pripisom: Ne odpiraj! Ponudba za skrbnika tehnične dokumentacije
stečajnega dolžnika, opr. št. 63/99.
9. Ponudniki morajo vplačati varščino
v višini 10% predlagane izklicne cene na
račun prodajalca, transakcijski račun št.
04515-0000177436 pri Novi KBM d.d., varščina pa se uspešnemu ponudniku všteje v
kupnino, drugim morebitnim ponudnikom pa
brez obresti vrne v treh delovnih dneh po
končanem odpiranju ponudb.
10. Ponudniki morajo k pisni ponudbi priložiti potrdilo o plačani 10% varščini.
11. Izbrani ponudnik bo moral podpisati
Pogodbo o nakupu opreme in dogovor o
prevzemu tehnične dokumentacije v skrbništvo, v roku 5 dni po prejemu obvestila o
izbiri, pred notarjem.
12. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene Pogodbe o nakupu opreme in dogovora o prevzemu tehnične dokumentacije,
varščina zapade v korist stečajne mase, izbrani ponudnik pa ne more več sodelovati
pri nadaljnjem izbiranju ponudnika.
13. Kupnina za opremo mora biti plačana pred podpisom Pogodbe o nakupu
opreme in dogovora o prevzemu tehnične
dokumentacije v skrbništvo in je pogoj za
sklenitev Pogodbe o nakupu opreme in dogovora o prevzemu tehnične dokumentacije
v skrbništvo.
14. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti notarsko overjeno izjavo, da ne
obstojajo dejstva in okoliščine iz 1., 2. in 3.
odstavka 153. člena ZPPSL.
15. DDV, morebitne druge davščine in
druge morebitne stroške plača kupec.
Informacije so na voljo po tel.
02/460-25-00 do dneva poteka roka za
zbiranje pisnih ponudb. Ogled dokumentacije je možen po predhodnem telefonskem
dogovoru.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-11903/04
Stanovanjski sklad občine Postojna, javni sklad objavlja
javni razpis
za oddajo profitnih stanovanj v najem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I. Predmet razpisa:
A) trisobno stanovanje v mansardi stanovanjske hiše Gregorčičev drevored 15 v
Postojni, v izmeri 91,18 m2.
II. Pogoji najema: stanovanje se oddaja
za dobo petih let z možnostjo podaljšanja
pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne.
Stanovanje bo vseljivo predvideno v prvi
polovici meseca junija 2004.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec junij 2004 znaša 60.000
SIT. Najemnina je vezana na EURO in se
usklajuje na enak način kot neprofitne najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.
VI.Oddaja vloge
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno ponedeljka, 17. 5. 2004 do 12.
ure na naslov Stanovanjski sklad občine
Postojna, javni sklad, Ljubljanska 4, 6230
Postojna.
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, v kolikor je oddana kot
priporočena dne 17. 5. 2004.
Za določitev seznama upravičencev
bodo upoštevane le popolne pisne vloge.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa
dopolni v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne
obravnavajo.
Sklad si pridržuje pravico, da najemne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Stanovanjski sklad Občine Postojna,
javni sklad
Ob-11890/04
Občina Hrpelje-Kozina na podlagi 13.,
78. in 80. člena Zakona javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), 13. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Hrpelje – Kozina objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča za gradnjo
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča:
a) parcela št. 3324/1, k.o. Hrpelje, v izmeri 1835 m2,
parcela št. 3324/3, k.o. Hrpelje, v izmeri
1661 m2,
parcela št. 3324/8, k.o. Hrpelje, v izmeri
1939 m2,
b) parcela št. 254/34, k.o. Hrpelje, v izmeri 3458 m2,
parcela št. 254/38, k.o. Hrpelje, v izmeri
2696 m2,
za gradnjo proizvodnih, servisnih,
obrtnih ali skladiščnih objektov v Obrtno

industrijski coni “Hrpelje” v skladu s Spremembami prostorskih sestavin družbenega
plana Občine Sežana – za območje Občine
Hrpelje-Kozina (Uradne objave, št. 5/92) in
Idejno zasnovo cone po projektu Tringrad,
d.o.o. Koper.
2. Izklicna cena zemljišča znaša: pod
točko
a) 15.800 SIT/m2,
b) 17.000 SIT/m2.
V ceni so vključeni poleg cene zemljišča tudi stroški komunalnega opremljanja
zemljišča.
V ceni ni zajet DDV in se ga obračuna
uspešnemu ponudniku.
3. Dinamika plačila
Plačilo kupnine v višini najmanj 40% od
ponujene cene v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Razliko neplačane kupnine se plačuje z
mesečnimi obroki z valuto plačila 15. dne
v mesecu z zadnjim obrokom plačila dne
15. 11. 2004.
Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
transakcijski račun Občine Hrpelje-Kozina,
št. 01235 -0100006141.
Stroške v zvezi s prenosom plača kupec.
Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje – Kozina, znaša 10% od izklicne cene v točki 2. Uspelim
ponudnikom se varščina vračuna v kupnino,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Ponudbe morajo biti predložene do
17. 5. 2004, do 12. ure, v zaprti kuverti na
naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z oznako “Javni
razpis za prodajo stavbnega zemljišča v
obrtno industrijski coni Hrpelje “.
6. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov s popolnim opisom njegove dejavnosti,
– ponujeno ceno zemljišča izraženo v
SIT/m2,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– opis programa, ki ga bo ponudnik izvajal v objektu, za katerega ponudnik kupuje
zemljišče in program aktivnosti (gradnja, pričetek obratovanja),
– navedbo o številu zaposlenih delavcev,
– izjavo ponudnika, da sprejema pogoje
iz razpisa,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe – fotokopija osebne
izkaznice, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine,
Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
7. Prednost pri izbiri bodo imeli v primeru, da se na razpis za zemljišče prijavi več
ponudnikov, tisti ponudniki, ki ponudijo večjo
ceno za zemljišče.
Občina Hrpelje – Kozina si pridržuje pravico izvedbe licitacije v primeru, da se za
isto zemljišče prijavi več kandidatov z enako
ponujeno ceno.
8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
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9. Občina Hrpelje-Kozina si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
10. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina. Če izbrani ponudnik ne plača dogovorjene kupnine, si Občina
Hrpelje-Kozina pridržuje pravico od pogodbe odstopiti in obdržati plačano varščino.
11.Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel.
05/680-150, od ponedeljka do petka v času
od 9. do 12. ure pri urbanistični službi, kontaktna oseba Batič Aleksander.
Občina Hrpelje-Kozina

Javne dražbe
Ob-12011/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter na podlagi sklepa Sveta
občine Šoštanj št. 360-03-0002/2004 z dne
20. 4. 2004 (Uradni list Občine Šoštanj, št.
3/04) objavlja Občina Šoštanj
javno dražbo
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
2. Predmet javne dražbe: stanovanje št.
13/I v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše Koroška 3 v Šoštanju, ki stoji na zemlj.
parc. št. 785/1 k.o. Šoštanj. Stanovanje v
skupni velikosti 23,85 m2 se prodaja po izklicni ceni 4,620.000 SIT.
Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
ter stroške vpisa etažne lastne v zemljiško
knjigo plača kupec. Stanovanje je bremen
prosto.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe
je na ogled pri Službi za gospodarstvo, okolje in prostor Občine Šoštanj.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od podpisa pogodbe na podračun EZR
Občine Šoštanj odprt pri Banki Slovenije št.
01326-0100018560.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene 462.000 SIT, na račun št.
01326-0100018560. Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen
po predhodni najavi pri Sonji Novak na
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tel. 01/89-84-300 od 10. 5. 2004 do 14. 5.
2004.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 26. 5. 2004 ob 15. uri v sejni sobi
Sveta občine Šoštanj – drugo nadstropje na
naslovu: Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
Občina Šoštanj
Št. 23/2004
Ob-12023/04
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, po sklepu Občinskega sveta občine
Pivka, št.: 03201-7/2003, z dne 24. 9. 2003
in s soglasjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z dne 10. marec 2004
razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanj
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5 (v
nadaljevanju: prodajalec) prodaja skupaj
s soinvestitorjem Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije novozgrajena stanovanja v Pivki, na Postojnski cesti 16 in 16a po
pogojih javne dražbe, in sicer:
Lokacija

Številka
stanovanja

Izklicna cena
stanovanja
(cena vključuje
DDV)

Postojnska cesta
16, Pivka

št. 1 (62,66 m2)
št. 4 (62,74 m2)
št. 7 (62,48 m2)
št. 8 (80 m2)

11.850.000 SIT
11,800.000 SIT
11,550.000 SIT
14,400.000 SIT

Postojnska cesta
16a, Pivka

št. 5 (62,72 m2)

11,740.000 SIT

I. Pogoji
Kupci stanovanja so lahko fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo z veljavnim dokumentom ali pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, kar izkažejo s predložitvijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani
varščini v znesku 500.000 SIT, ki jo poravnajo na transakcijski račun Občine Pivka,
št. 01291-0100016298 pri Banki Slovenije.
Ob vplačilu varščine morajo dražitelji na
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plačilnem nalogu navesti naslov objekta
in številko stanovanja za katerega licitirajo.
Na sami dražbi se morajo dražitelji izkazati
s potrdilom o plačilu.
Licitacija bo potekala v dveh delih. V prvem delu bodo licitirana stanovanja za katere bo vplačana varščina, pri čemer licitirajo
posamezno stanovanje le dražitelji, ki so za
predmetno stanovanje vplačali varščino. V
drugem delu bodo licitirana stanovanja za
katere varščina ni bila vplačana, pri čemer
lahko dražitelji, ki v prvem delu niso uspeli,
licitirajo katerokoli stanovanje.
Varščina se šteje ponudniku, ki je uspel
na javnem razpisu, v kupnino za stanovanje.
Če kupec ne sklene pogodbe v določenem
roku varščina zapade v korist Občine Pivka. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne
v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v
vplačanem znesku.
Najmanjši znesek višanja na javni dražbi
je 100.000 SIT.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
na dan dražbe do 10. ure.
Izbrani kupci bodo morali skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru, ob njenem
podpisu plačati manipulativne stroške v
višini 200.000 SIT (v stroške je vključen
DDV), celotno kupnino pa pred vselitvijo
(zmanjšano za vplačano varščino), vendar
najkasneje v 30 dneh po podpisu prodajne
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od
nakupa odstopil, plačana varščina pa mu
zapade kot skesnina.
V manipulativne stroške so med drugim
zajeti tudi vsi stroški sklenitve prodajne pogodbe, vpis solastninske pravice v zemljiško
knjigo in vse s tem povezane sodne takse.
Vsa stanovanja, ki so predmet javne
dražbe so vseljiva takoj.
Informacije o pogojih prodaje stanovanj
po pogojih tega razpisa lahko dobite osebno
na Občini Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka
in na tel. 05/72-10-100 (Jana Vodopivec in
Barbara Lenarčič), v času uradnih ur.
Komisija lahko v skladu s 3. členom
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) postopek prodaje stanovanj ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne varščina dražiteljem.
Tlorise posameznih stanovanj lahko
dobite na Občini Pivka, Kolodvorska cesta
5. Ogled stanovanj je možen pred izvedbo
javne dražbe – po predhodnem dogovoru na
Občini Pivka.
Javna dražba bo v sredo, dne 26. 5.
2004 ob 15. uri v sejni sobi Občine Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka.
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani Občine Pivka na internetnem
naslovu http://www.pivka.si, kjer je na voljo
tudi slikovno gradivo.
Občina Pivka
Št. 032-08-1/99
Ob-12042/04
Na podlagi 8. člena statuta Občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01,
100/03), sklepa 11. redne seje občinskega sveta z dne 15. 4. 2004 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03),
Občina Prevalje objavlja
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javno dražbo
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava,
Trg 2a, Prevalje.
2. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: nepremičnina parc. št. 529/2 – travnik
11.058 m2, pripisana pri vl. št. 105, k.o. Dolga brda ter parc.št. 518/3 – travnik v izmeri
5.061 m2.
Za obe nepremičnini velja Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in
naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Uradni
list RS, št. 60/02) in Program opremljanja
zemljišč na območju ureditvenega načrta
Malinek (Uradni list RS, št. 100/03).
Izklicna cena je 24,728.157,90 SIT.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe. Če uspeli dražitelj
v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, varščina pa zapade
v korist lastnika.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242 – Urad
Radlje ob Dravi. Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku, se šteje pogodba za
razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v prostorih Občine Prevalje, sejna soba/II.
nadstropje, dne 28. 5. 2004, ob 12. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242 – Urad Radlje ob
Dravi, z navedbo »plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnine Malinek«. Plačana
kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v
kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva
dražbe.
Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: na
dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe. Pravne osebe morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter
notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje
na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko.
Ponudnik je dolžan predložiti tudi pisno izjavo, da bo z lastnimi sredstvi zgradil
kompletno komunalno opremo v skladu s
programom opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta Malinek (Uradni
list RS, št. 100/03) v roku 1 leta od podpisa
kupoprodajne pogodbe, ter da bo izgrajeno
komunalno infrastrukturo geodetsko odmeril in jo brezplačno prenesel nazaj v last in
upravljanje Občini Prevalje in da bo za zavarovanje te obveznosti ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izročil bančno garancijo
za dobro izvedbo komunalne infrastrukture
v višini 50% izklicne cene zemljišča.
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
vsi dražitelji izkazati z originalnim potrdilom
o plačilu kavcije in predložiti celotno št. računa za primer vračila kavcije.
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8. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnina je naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg
tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in
vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko dražitelj trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku javne dražbe.
9. Informacije: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko dobijo interesenti na tel. 02/82-46-114, ogled pa je
mogoč po predhodni telefonski najavi na
isti številki.
10. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem občine lahko s
soglasjem župana do sklenitve prodajne
pogodbe postopek javne dražbe ustavi,
uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
Občina Prevalje

Razpisi delovnih
mest
Št. 71
Ob-11876/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje na podlagi 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec (vodenje in odločanje v
zahtevanih upravnih postopkih na I.
stopnji).
Delo na uradniškem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I na sedežu
Upravne enote Trebnje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in
Zakon o javnih uslužbencih mora kandidat
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna
izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v enem letu, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi na določen čas s polnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu).
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,

– 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 upravnega postopka,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 2. in
3. alinee drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z
oznako “za javni natečaj” na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje oziroma na el. naslov:
ue.trebnje@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 07/34-82-259 (Anka Rokavec).
Upravna enota Trebnje
Št. 32/04
Ob-11879/04
Svet socialno varstvenega zavoda
Doma Tisje, Črni Potok 13, Šmartno pri
Litiji, ponovno objavlja na podlagi 34. člena Zakona o zavodih, 13., 26. in 27. člena
Statuta Doma Tisje in v skladu s sprejetim
sklepom sveta Doma Tisje z dne 16. 4.
2004, delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati
pogoje iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 42/94,
1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02)
in v skladu s 15. in 16. členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04 in 7/04).
Direktorja imenuje svet Doma Tisje s
soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom, pošljejo kandidati v roku 15 dni po objavi razpisa, v zaprti
ovojnici na naslov: Dom Tisje, Črni Potok
13, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom »Za
razpis direktorja«.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
svet ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom Tisje,
Šmartno pri Litiji
Št. 24/2004
Ob-11919/04
Svet Ljudske univerze Sežana razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
ki jih določa Zakon o financiranju vzgoje
in izobraževanja in Zakon o izobraževanju
odraslih.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Ljudska univerza Sežana, Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana, s pripisom
»Za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Ljudska univerza Sežana
Št. 89/2004
Ob-11927/04
Na podlagi 4. točke prvega odstavka
68. člena in drugega odstavka 70. člena
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Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02 in 110/02) in četrtega odstavka
20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04) objavlja Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, javni
natečaj za zaposlitev
državnopravobranilskega
pripravnika na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani za usposabljanje na
področju evropskega prava.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
II. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z zaključenim podiplomskim izobraževanjem na področju prava EU,
– z znanjem francoskega jezika,
– z znanjem drugih jezikov držav članic EU,
– z nadpovprečnimi študijskimi dosežki,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
III. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– življenjepis z dokazili, iz katerih
so razvidna znanja in sposobnosti iz
II. točke.
IV. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 24
mesecev s polnim delovnim časom.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 10
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik”.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo vsak delovni dan na
tel. 01/244-10-02.
Državno pravobranilstvo
Ljubljana
Ob-11990/04
Svet Osnovne šole Šempeter, Šolska
ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
razpisuje delovno mesto

Št.

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidat mora 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
in soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom
ter programom oziroma vizijo razvoja ter
dela šole za mandatno obdobje pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v
zaprti ovojnici na naslov: Svet osnovne
šole Šempeter, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Šempeter
Ob-11991/04
Zavod Hrastovec-Trate, razpisuje na
podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 26. 2.
2004 delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. oziroma
69. členu in 57. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 – odl. US RS, št. 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 110/02, 5/03 in 2/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj
na področju dejavnosti socialnega varstva
ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo, od tega najmanj 4 leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih in opravljen strokovni izpit iz
področja socialnega varstva;
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva, in opravljen strokovni
izpit iz področja socialnega varstva;
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je lahko za direktorja/ico imenovan
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral/a pa ga bo opraviti v
skladu z določili 16. in 49. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili, programom dela
Zavoda Hrastovec-Trate za naslednje
mandatno obdobje in življenjepisom naslovijo kandidati/ke na Svet Zavoda Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart,
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z oznako »razpis za direktorja/ico« v roku
8 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku določenem
z zakonom.
Zavod Hrastovec-Trate Lenart
Št. 111-02-18/2004/1
Ob-12009/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
višji svetovalec v Sektorju za pripravo
in upravljanje proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od
imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja
iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor 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.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za pripravo in upravljanje proračuna Ministrstva za finance, Beethovnova 11,
Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III. Delo
na tem delovnem mestu se lahko opravlja
v nazivu višji svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za finance, Služba za kadre in
organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-18/2004“ in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
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
Su 010603/2004
Ob-12024/04
Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica
22, 3000 Celje, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
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višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno
mesto.
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,
– 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 za določen čas (do 31. 5. 2005), s polnim delovnim časom.
Organ in kraj opravljanja dela: Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, Celje.
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 kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kakšnega kaznivega
dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica 22,
3000 Celje.
Kandidati bodo o rezultatih javnega
natečaja pisno obveščeni v 15 dneh po
odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Kadrovski službi sodišča
ali po tel. 03/42-75-260.
Višje sodišče v Celju
Ob-12029/04
Svet zavoda Centra za izobraževanje in
usposabljanje Tolmin, Rutarjeva 18, 5220
Tolmin, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno s 53. in 145. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – A (Ur. l. RS, št.
64/01).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 1 leto.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Centra za izobraževanje in
usposabljanje Tolmin, Rutarjeva 18, 5220
Tolmin, z oznako »prijava na razpis za
ravnatelja/ice«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Center za izobraževanje
in usposabljanje Tolmin
Št. 1081/2004
Ob-12031/04
Na podlagi 56. člena in v skladu z
58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) in skladno z Uredbo o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije
za informiranje objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalca v Sektorju za odnose s
tujimi javnostmi na Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje, ki se opravlja
v nazivu svetovalec.
Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v stopnji naziva – svetovalec III,
II in I. Delo se opravlja na sedežu Urada
in obsega pripravo pisne informacije, izjave za javnost, sodelovanje pri urejanju
publikacij, pisanje novinarskih prispevkov
in podobne naloge.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– obvladati znanje enega tujega jezika
na osnovni ravni,
– obvladati znanje enega tujega jezika
na višji ravni,
– obvladati mora komunikacijske veščine,
– ne sme biti pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat mora prijavi z življenjepisom
priložiti fotokopijo diplome o uspešno
končanem univerzitetnem študiju ali pridobljeni visoki strokovni izobrazbi, dokazila
o znanju tujega jezika (znanje jezika na
osnovnem nivoju kandidat izkaže s priložitvijo dokazila o znanju jezika na srednješolskem nivoju, znanje jezika na višjem nivoju
pa s priložitvijo kopije diplome jezikovnega
študija na Filozofski fakulteti ali potrdilom
fakultete o opravljenem izpitu iz znanja tujega jezika ali potrdilom ene od institucij,
ki izdajajo potrdila o znanju tujega jezika
na višjem nivoju), fotokopijo osebne izkaznice, potnega lista ali potrdila o državljan-

stvu RS, fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, fotokopijo
delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, podpisano pisno izjavo kandidata, da ni bil kaznovan zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in podpisano pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi prej
omenjenega kaznivega dejanja.
Poleg fotokopije delovne knjižice, ki
izkazuje delovno dobo, mora kandidat
8-mesečne delovne izkušnje navesti v priloženem življenjepisu.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaški 21 v Ljubljani.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje RS. Prijave oddajte v zaprtih ovojnicah z napisom »za javni natečaj
za delovno mesto svetovalca«. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dne objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, ostali kandidati pa bodo
prejeli sklep o tem, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izboru bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajal vodja Službe za splošne zadeve
Mirko Fabčič, tel. 01/478-26-31.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje
Št. 122-10/2004
Ob-12265/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. 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 univerzitetni diplomirani
politologi;
– 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, 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 122-10/2004”
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 RS 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 RS 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. 111-49/04-0515
Ob-12269/04
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu
(Uradni list RS, št. 20/97) Ministrstvo za
pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje
prosto mesto
generalnega državnega pravobranilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97),
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po tej objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 335-1/2004/3
Ob-12261/04
Na podlagi Uredbe Komisije (ES)
565/2002 z dne 2. aprila in Uredbe Ko-
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misije (ES)228/2004 z dne 3. februarja
2004, Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Oddelek za zunanjo trgovino,
objavlja
obvestilo za uvoznike česna,
ki imajo interes za pridobitev statusa
tradicionalnega uvoznika ali novega uvoznika česna tarifna oznaka: KN 0703 20 00,
da v skladu s predpisi, ki urejajo postopke
za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi potrdil
o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav,
posredujejo na Agencijo za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana,
v točki A.) ali v točki B.) navedeno dokumentacijo, skupaj z zahtevkom za izdajo
uvoznega dovoljenja.
Vloge za izdajo dovoljenja lahko vloži
samo uvoznik.
Dokumenti, priloženi k vlogi za izdajo
uvoznega dovoljenja, so lahko kopije originala.
Izraz nove države članice v tem razpisu
pomeni naslednje države: Slovenijo, Madžarsko, Češko, Slovaško, Poljsko, Litvo,
Latvijo, Estonijo, Malto in Ciper.
Uvoznik mora posredovati naslednje
dokumente:
A) Tradicionalni uvoznik
Uvozniki, zainteresirani za pridobitev
statusa tradicionalnega uvoznika morajo
posredovati naslednje dokumente, skupaj
z vlogo za izdajo uvoznega dovoljenja:
– dokazila o uvozu česna iz tretjih
držav, v države članice ali nove države
članice, v najmanj dveh od treh prejšnjih uvoznih obdobjih, pred obdobjem
za katerega je bila oddana vloga (1. 6.
2001/31. 5. 2002, 1. 6. 2002/31. 5. 2003
in 1. 6. 2003/31.5 2004);
– zbirnik podatkov, po ECL, z žigom in
podpisom uvoznika, da odgovarja za verodostojnost podatkov;
– izpisek iz sodnega registra in potrdilo davčnega urada o dodeljeni davčni
številki.
Vloge za izdajo dovoljenj, ki jih bodo
vložili tradicionalni uvozniki, v uvoznem
obdobju ne smejo presegati referenčne
količine za te uvoznike.
»Referenčna količina« pomeni najvišjo
količino letnega uvoza česna, ki ga uvozi
tradicionalni uvoznik iz tretjih držav, v treh
uvoznih obdobjih pred obdobjem, za katerega je bila oddana vloga.
B) Novi uvoznik
Uvozniki, zainteresirani za pridobitev
statusa novega uvoznika morajo posredovati naslednje dokumente, skupaj z zahtevkom za izdajo uvoznega dovoljenja:
– dokazila o uvozu, najmanj 50 ton/leto
sadja in zelenjave, v skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe Komisije (ES)
2200/96 iz tretjih držav, v najmanj enem
od dveh preteklih koledarskih let;
– zbirnik podatkov, po ECL, z žigom in
podpisom uvoznika, da odgovarja za verodostojnost podatkov;
– izpisek iz sodnega registra in potrdilo davčnega urada o dodeljeni davčni
številki.
Za vsakega od treh porekel in za vsako
četrtletje, navedeno v Prilogi I, Uredbe Komisije (ES) 565/2002, vloge za izdajo dovoljenja, ki so jih vložili novi uvozniki, ne
smejo presegati 10% količine, navedene v
Prilogi I za to četrtletje in to poreklo.

48-51 / 7. 5. 2004 /

Stran

2831

Pogoj za izdajo dovoljenja in sprejem
vloge je plačilo varščine, v skladu s predpisi, ki urejajo ureditev trga za sadje in
zelenjavo in predpisi, ki urejajo varščine, v
višini 15 EUR/tono v tolarski protivrednosti
po srednjem menjalnem tečaju Evropske
centralne banke.
Za vsako četrtletje iz Priloge I, Uredbe
Komisije (ES) 565/2002, se vloge za izdajo
uvoznega dovoljenja vlagajo samo od drugega ponedeljka v mesecu, pred mesecem
pred zadevnim četrtletjem do vključno zadnjega petka tistega četrtletja.
Vloge za prvo četrtletje uvoznega obdobja za leto 2004/2005, se lahko v skladu
z določili Uredbe Komisije (ES) 229/2004
vlagajo od 3. maja do zadnjega petka v
mesecu avgustu 2004.
Vloge za pridobitev uvoznega dovoljenja, skupaj z zahtevano dokumentacijo se
pošlje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Vloga za pridobitev
uvoznega dovoljenja za uvoz česna«.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-11908/04
Preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika
Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave
družbe za upravljanje (Uradni list RS, št.
6/00), objavlja datum in kraj preizkusa ter
druge podatke, povezane z opravljanjem
preizkusa strokovnih znanj.
Preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posrednika, bo potekal na sedežu Agencije za
trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6,
Ljubljana, (IV. nadstropje), v torek, 29. junija 2004 ob 14. uri.
Literatura, ki se nanaša na preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje
poslov borznega posrednika:
Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na poslovanje v Republiki Sloveniji
1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99).
2. Zakon o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29//94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 36/00 in 45/01):
– delniška družba (1.–24. člen, 29.–66.
člen, 169.–398. člen, 460.–495. člen,
510–545. člen).
3. Zakon o prevzemih (Uradni list RS,
št. 47/97 in 56/99).
4. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).
5. Obligacijski zakonik (Uradni list RS,
št. 83/01):
– sklenitev pogodbe (15.–33. člen),
– vrednostni papirji (212.–233. člen),
– shranjevalna pogodba (729.–738.
člen),
– pogodba o naročilu-mandat (766.–
787. člen),
– komisijska
pogodba
(788.–806.
člen).
6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,
Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19–22),
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– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in
vrste gospodarskih pogodb (stran 23–30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31–36).
7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na poslovanje z vrednostnimi papirji v tujini
1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01):
– poslovanje z vrednostnimi papirji
(1–32. člen in 39.–49. člen).
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa
vrednostnih papirjev v tujini (Uradni list
RS, št. 50/99 in 44/01).
3. Sklep o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99, 37/00, 122/00, 4/01 in 44/01).
Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC, 10. 5.
1993; On investment services in the securities field.
2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities
(UCITS).
Sklop 3: pravila in postopki institucij
trga vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finančnih instrumentov
1. Pravila Ljubljanske borze d.d, Ljubljana.
2. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.
Sklop 4: poznavanje namena, značilnosti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov
1. Osnove ekonomske teorije: PASSTRAK Principles & Practices, General
Securities Representative, Dearborn Publishing, INC; poglavje – Ecomomics page
304–317.
2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni instrumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1–16.
3. Izdaja vrednostnih papirjev: PASSTRAK Principles & Practices, General
Securities Representative, Dearborn Financial Publishing, Inc., strani 111–128.
4. Izvedene finančne oblike in slovenski finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni
vestnik 10/97, strani 10–16 in Bančni vestnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22–28.
Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,
terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1–6.
2. Investments, William F. Sharpe,
Gordon J. Alexander, Prentice-Hall International, Inc.
3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.
4. Varčevanje v domačih in tujih delnicah, Robert Kleindienst, GV, 2001.
Sklop 5: finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C.
Gapenski, Phillip R. Daves, Intermediate
Financial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51–103.
2. Osnove vrednotenja vrednostnih papirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
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Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19–42.
Sklop 7: poslovanje s strankami in poslovna etika
1. Izvajanje naročil, transakcije in poravnava obveznosti iz poslov, sklenjenih
za račun strank: Barbara Dolenc, interno
gradivo, februar 2004.
2. Poslovna etika: Investing and Risk
Management, Robert Lawrence Kuhn,
Robert Boyden Lamb, Business one Irwin,
1990, Chapter 8; Ethics for investment
bankers, strani 185–203.
Zahteve kandidatov za opravljanje
preizkusa strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posrednika, s priloženim potrdilom o plačilu
takse, plačane na transakcijski račun
Agencije za trg vrednostnih papirjev št.
01100-6370164245, sklic na številko
00 123, sprejema Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, najkasneje do deset dni pred rokom
opravljanja preizkusa strokovnih znanj.
Agencija za trg vrednostnih papirjev

Rok za oddajo ponudb je 15. 6. 2004
na sedežu Termoelektrarne toplarne Ljubljana, d.o.o.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-12046/04

Ob-11959/04
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška
cesta 2, 4260 Bled, na podlagi sklepa
občinskega sveta z dne 7. 4. 2004 in na
podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo teptalnega stroja
1. Predmet prodaje je rabljeni snežni
teptalni stroj Kassbohrer PB 42.200 D.
2. Opis vozila:
Vrsta vozila: delovno vozilo – snežni
teptalni stroj.
Znamka in tip: Kassbohrer Pisten Bully
42.200 D.
Leto izdelave: 1984.
Datum registracije: 16. 4. 1984.
Prevoženo: 6465 delavnih ur.
Motor: Diesel, 147 kW.
Št. šasije: 813.0000.10.10851.
Barva: acryl rdeča.
Gosenice: aluminijaste s konicami na
gumi trakovih.
Dodatna in serijska oprema: plug oblike »U«, ravnalna deska, fiksna snežna
freza.
3. Splošno stanje delovnega vozila:
stalni sodni cenilec je stroj glede na starost ocenil kot dobro ohranjen.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine, s tem,
da je izhodiščna cena za prodajo stroja
1,952.880 SIT (DDV vključen v ceni).
5. Stroj je na ogled na smučišču
Straža, po predhodnem obvestilu na tel.
031/330-647, Finžgar Janez.
6. Pisne ponudbe morajo prispeti na
podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška
2, do 17. 5. 2004, do vključno 10. ure. Izbor bo opravljen istega dne ob 11. uri.
7. V primeru dveh ali več enakih ponudb z enako višino ponujene kupnine bo
najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
Infrastruktura Bled d.o.o.

Vabilo k dajanju ponudb
za dobavo lesnih sekancev
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
vabi k dajanju ponudb za dobavo lesnih sekancev za obdobje 5 let, predvidene letne
količine 408.000 GJ ± 5% oziroma 31.000
ton, ki morajo zadostiti vsem naslednjim
tehnološkim karakteristikam:
a) lesni sekanci s spodnjo kalorično
vrednostjo na dostavljeno stanje 13,2
MJ/kg preračunano na vsebnost vode
25%;
b) lesni sekanci morajo biti iz lesa, ki ni
bil obdelan z lepili, barvili ali drugimi kemičnimi snovmi;
c) lesni sekanci ne smejo vsebovati
primesi (plastika ali druge umetne snovi,
kamni, pesek, zemlja, kovinski delci);
d) dimenzije lesnih sekancev: lesni
sekanci s tipično dolžino 50 mm. Ostanek
lesnih sekancev na grobem situ z okenci
stranice a=31,5 mm sme biti največ 20%
skupne količine, prehod lesnih sekancev
čez srednje sito s stranico a=5,6 mm sme
biti največ 20% skupne mase dobavljenih
lesnih sekancev, fini drobni del lesnih sekancev, ki gredo preko sita z okenci stranice a=1 pa lahko znaša največ 4% skupne
mase dobavljenih lesnih sekancev. Posamezen kos na grobem situ ima lahko
največji prečni prerez 5 cm2 in največjo
dolžino 12 cm;
e) delež čistega lubja v lesnih sekancih
do 25%;
f) vsebnost vode v lesnih sekancih od
25% do 45%.
Razpisna dokumentacija z ostalimi
informacijami je od 11. 5. 2004 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
pisarna št. 28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel.
+386/1/58-75-247, faks +386/1/58-75-217),
ki se jo lahko dvigne osebno vsak delovni
dan od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o davčnem zavezancu. Oseba, ki
dvigne razpisno dokumentacijo se mora izkazati z osebnim dokumentom.

Ob-12260/04
Upravni odbor POP kluba – kluba ljubiteljev POP TV, Ljubljana, Kranjčeva 26,
sklicuje
redni letni občni zbor POP kluba,
ki bo v petek, 4. 6. 2004 ob 10. uri
v prostorih Pro Plusa na Kranjčevi 26 v
Ljubljani.
Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Imenovanje delovnega predsedstva.
3. Sprejem poročila o delu POP kluba.
4. Sprejem zaključnega računa in poročila nadzornega odbora.
5. Volitev novih organov POP kluba.
6. Razno.
Predsednica upravnega odbora
Nika Deu

Št. 06
Ob-11900/04
Na podlagi sklepa Sveta krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja Draga št. 17
R 6-2 z dne 23. 4. 2004 in Uredbe o pri-
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dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja Krajevna skupnost Bukovica-Volčja
Draga naslednjo
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v
najem
A) Predmet najema:
1. Lastnik oziroma najemodajalec oddaja v najem poslovni prostor v Bukovici
43 (del Kulturnega doma), in sicer prostore v pritličju (dvorana in oder, kurilnica,
dve pisarni ter sanitarije, skladišče, bife),
galerijo v 1. nadstropju ter shrambo v
kleti v skupni izmeri 621,12 m2. V souporabi bodo prostori v pritličju (vhodna
avla, pasaža, hodnik pred pisarnami)
ter stopnišča in glavne sanitarije (klet)
v skupni izmeri 173,59 m2. Prostore oddajamo v najem za opravljanje oziroma
organizacijo kulturno-izobraževalne ter
informativne dejavnosti (dvorana s pripadajočimi prostori) in gostinske dejavnosti
(bife). Poslovni prostor se oddaja v najem
z vso sedanjo opremo, kolikor je le-ta za
najemnika uporabna.
2. Izklicna mesečna najemnina je
650.000 SIT. Stroški in dajatve v zvezi
z uporabo in opremljanjem poslovnega
prostora niso vključeni v najemnino in bremenijo najemnika.
B) Pogoji najema:
1. Ponudba mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra za podjetje ali družbo oziroma priglasitveni list za
samostojnega podjetnika,
– podrobnejši opis dejavnosti tj. obseg
in vrsto kulturno-izobraževalne in informativne dejavnosti ter obseg in vrsto gostinske ponudbe, ki jo bo ponudnik opravljal
oziroma ponujal v obravnavanem poslovnem prostoru,
– navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne,
– kratek opis dejavnosti, s katero se ponudnik ukvarja,
– dokazilo o plačilu varščine,
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih in ostalih obveznostih (Uprava za javne
prihodke ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni,
– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV.
2. Ponudniki morajo v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 1,000.000 SIT na TRR Krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja Draga št.
01284-6450830226, sklic na št. 00-2004.
3. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo
vrnjena v 10 dneh po javnem odpiranju
ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik
odstopi od najema ali ne podpiše najemne
pogodbe v roku 15 dni od prejema pisnega
obvestila o izboru, mu varščina zapade v
korist najemodajalca.
4. Najemnina se bo mesečno revalorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih
potrebščin v RS.
5. Poslovni prostor se oddaja v najem
za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja, predviden začetek najema je
1. 7. 2004.
6. Pisne ponudbe z oznako “Ponudba
- KD - Ne odpiraj” morajo ponudniki poslati najkasneje do 3. 6. 2004 na naslov:

Št.

Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga,
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
do 9. 6. 2004. Najemodajalec si pridružuje
pravico, da lahko postopek javne ponudbe
do sklenitve pravnega posla ustavi in ne
izbere nobenega ponudnika.
8. Prednost pri najemu imajo ponudniki,
ki pripravljeni soinvestirati v osnovno infrastrukturo – sanacija ogrevanja, prezračevanja in elektroinstalacij.
9. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri tajniku KS (tel.
051/216-158) in predsednici Sveta KS
Vandi Ožbot (tel. 031/370-553).
C) Javno odpiranje ponudb bo v petek, 4. 6. 2004 ob 19.30, v sejni sobi KS,
Bukovica 43.
Krajevna skupnost BukovicaVolčja Draga

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-384/98-519
Ob-11901/04
Upravna enota Maribor 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 št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za
Lešnik Roberta, katerega prebivališče je
neznano, naslednji sklep:
1. Lešnik Robertu, roj. 21. 4. 1974 v
Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mariboru, Ulica Staneta Severja 7,
se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-808/2002-22
Ob-11938/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Klemenčič Cirila,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Klemenčič Cirilu, roj. 5. 7. 1945, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kristanova ulica 6, 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.
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Št. 2/05-32-21102-800/2002-20 Ob-11940/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Žorga Bojana,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Žorga Bojanu, roj. 29. 7. 1951, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ramovševa ulica 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.
Št. 2/05-06-02003-134/2002-11 Ob-11960/04
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 Kluba gorskih kolesarjev Gams, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Kebetova ulica 1, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Klubu gorskih kolesarjev Gams, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kebetova ulica 1, 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. 2/05-06-026-723/2000-10 Ob-11962/04
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 Paintball
zveze Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Zadružna ulica
9, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Paintball zvezi Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Zadružna
ulica 9, 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. 2/05-06-026-65/2000-2
Ob-11964/04
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
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(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 Športnega
društva Slavija, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Vevče 50, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Športnemu društvu Slavija, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Vevče 50, 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.

2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Grboslovnega in zastavoslovnega društva »Črni
panter«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Zavetiška ulica 10, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Grboslovnemu in zastavoslovnemu
društvu »Črni panter«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Zavetiška
ulica 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. 2/05-06-026-17/2001-5
Ob-11966/04
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 Kulturnega-športnega društva Bosna, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Preloška cesta 24, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Kulturnemu-športnemu društvu Bosna, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Preloška cesta 24, 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. 2/05-06-02003-69/2002-7
Ob-11974/04
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 Kluba za
mali nogomet Yunior – CIT colorinvest,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Tržaška cesta 47, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet Yunior – CIT colorinvest, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Tržaška cesta 47, 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. 2/05-06-02003-127/2002-6
Ob-11969/04
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 Kluba
za mali nogomet CIK – CAK Ljubljana, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Brilejeva 15, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Klubu za mali nogomet CIK – CAK
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Brilejeva 15, 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. 2/05-06-02003-146/2003-5
Ob-11972/04
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.

Št. 2/05-06-02003-500/2002-2
Ob-11976/04
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 Ljubljanske
turistične zveze, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Stritarjeva ulica 7, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Ljubljanske turistične zveze, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Stritarjeva ulica 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. 2/05-06-02003-146/2003-5
Ob-11979/04
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
za spodbujanje duševnega zdravja Alpe
– Jadran, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Mestni trg 13, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu za spodbujanje duševnega
zdravja Alpe – Jadran, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Mestni
trg 13, 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. 2/05-06-02003-188/2002-7
Ob-11982/04
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 Športnega
društva Abanka, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Športnega društva Abanka, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Slovenska cesta 58, 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. 465-9/2004-159
Ob-11983/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice
št. 031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004, po
uradni dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča parc. št. 291/256 k.o. Velika Dolina,
vl. št. 1120 k.o. Velika Dolina, last Ivana
Žokalja, Franca Žokalja, Mihe Matkovića
in Antona Berceta, vsakega do 1/14, naslednji sklep:
1. Darinka Munič, Kettejeva 4,
8250 Brežice, roj. 10. 2. 1957, se postavi
za začasno zastopnico razlastitvenim zavezancem neznanega prebivališča na območju Republike Hrvaške, Ivanu Žokalju,
naz. stan. Bregana 28, 10432 Bregana,
Republika Hrvaška; Francu Žokalju, naz.
stan. Bregana 14, 10432 Bregana, Republika Hrvaška; Mihi Matkoviću, naz. stan.
Bregana 54, 10432 Bregana, Republika
Hrvaška in Antonu Bercetu, naz. stan.
Bregana 8, 10432 Bregana, Republika
Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitvene
zavezance zastopala v postopku razlastitve zemljišča parc. št. 291/256 k.o.
Velika Dolina, dokler so podani razlogi za
zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu Republike Slovenije.
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3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 465-8/2004-159
Ob-11984/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po
pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004,
po uradni dolžnosti, v zadevi razlastitve
zemljišča parc. št. 66/11 k.o. Velika Dolina, 66/18 k.o. Velika Dolina, 66/15 k.o.
Velika Dolina, 66/21 k.o. Velika Dolina in
66/26 k.o. Velika Dolina, vl. št. 685 k.o.
Velika Dolina, last Zadruge Svinjarič, naslednji sklep:
1. Center za socialno delo Brežice,
CPB 5, Brežice se postavi za začasnega
zastopnika razlastitvenem zavezancu, neznanega prebivališča na območju Republike Hrvaške, Zadrugi Svinjarič, naz. preb.
Mala Bregana 2, Bregana 33, Republika
Hrvaška.
Začasni zastopnik bo razlastitvenega
zavezanca zastopal v postopku razlastitve
zemljišč parc. št. 66/11 k.o. Velika Dolina,
66/18 k.o. Velika Dolina, 66/15 k.o. Velika
Dolina, 66/21 k.o. Velika Dolina in 66/26
k.o. Velika Dolina, vl. št. 685 k.o. Velika
Dolina, dokler so podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 2/05-32-21102-695/2002-17 Ob-12012/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Vidonja Vojka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vidonja Vojku, roj. 15. 9. 1950, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Clevelandska ulica 49, 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. 2/05-08-21102-123/2004-16 Ob-12014/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Mlakar
Marjana, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Mlakar Marjanu, roj. 12. 7. 1967, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Pokopališka ulica 7, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.

Št.

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. 403-209-27/03-8
Ob-12047/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Vrhnika izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/00) v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Dominko Mikija, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dominko Mikiju, roj. 7. 6. 1955, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Vrhnika,
Grilcev grič 16, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Zaletel Maruša, delavka
Upravne enote Vrhnika.
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. 209-604/2003-519
Ob-12054/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za
Janković Damjana, katerega prebivališče
je neznano, naslednji sklep:
1. Janković Damjan, roj. 7. 7. 1978 v
Celju, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Mariboru, Ranče 4c, se postavi začasni
zastopnik Janez Grušovnik, delavec Upravne enote Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-46/03-55
Ob-11884/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb MOL Hungarian Oil and Gas plc.,
Oktoberhuszonharmadika u. 18, H 1117,
Budimpešta, Madžarska, in INA Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca
10, Zagreb, na podlagi prvega odstavka
41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99) odločil, kot sledi iz izreka:
Urad priglašeni koncentraciji družb
MOL Hungarian Oil and Gas plc., Oktoberhuszonharmadika u. 18, H 1117,
Budimpešta, Madžarska in INA Industrija
nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10,
Zagreb, Republika Hrvaška, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Ob-11954/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 4.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije

48-51 / 7. 5. 2004 /

Stran

2835

2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049/0001/2004-004
Ob-11956/04
Policijski in uslužbenski sindikat
Slovenije se določi kot reprezentativni
sindikat v dejavnosti javna varnost, zakonitost in red.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 114-14/2004-310
Ob-11891/04
Upravna enota Ravne na Koroškem z
dnem izdaje te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravila o organiziranju in
delovanju območne organizacije SKEI za
Koroško, s sedežem sindikata na Ravnah
na Koroškem, Koroška cesta 14.
Pravila so vpisana v evidenco statotuv
sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko 22, z dne
26. 4. 2004.

izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je priglašena koncentracija
družb MEGAFIN, družba za investiranje
in nepremičnine, d.d., Dunajska 9, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Megafin), in
C2 NALOŽBE, upravljanje naložb, d.d.,
Dunajska 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: C2 NALOŽBE), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Družba Megafin je 3. 3. 2004 podala
namero za ponudbo za odkup in obvestila upravo družbe C2 NALOŽBE, Agencijo
za trg vrednostnih papirjev ter Urad. Dne
31. 3. 2004 je družba Megafin objavila javno ponudbo za odkup delnic C2 NALOŽBE
v poslovnem dnevniku Finance.
Ob upoštevanju stanja na trgu nakupov
in prodaj vrednostnih papirjev in trgu kapitalskih deležev, zlasti potencialne konkurence, Urad ugotavlja, da koncentracija ne
predstavlja nevarnosti ustvarjanja oziroma
krepitve prevladujočega položaja. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se
dejavnosti oziroma proizvodi in storitve
družb udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-12033/04
Družba Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b v Ljubljani, objavlja
spremembo cen storitev
Novi naročniški paketi: Smart I, Smart II
in Smart III

�������������������������������������

Smart I
1.500 SIT

Smart II
2.000 SIT

Smart III
3.000 SIT

1.200 SIT

1.500 SIT

2.100 SIT

5 SIT

5 SIT

5 SIT

vija tarifa

60 SIT

50 SIT

40 SIT

nija tarifa

40 SIT

30 SIT

22 SIT

vija tarifa

60 SIT

50 SIT

22 SIT

nija tarifa

40 SIT

30 SIT

22 SIT

mese�na naro�nina

500 SIT

500 SIT

500 SIT

klici v Mobitel in Debitel

22 SIT

22 SIT

22 SIT

600 SIT

600 SIT

brez
naro�nine

Mese�na naro�nina
Partner bonus
skupina

Znina mese�na naro�nina
v lastnem omreju

klici

v druga mobilna omreja
v fiksno omreje

Opcija Mobilni*
Eurocall

��

���

Eurocall

mese�na
naro�nina

Čas nižje tarife je od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. Čas višje tarife je od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30. Vse navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunajo se v 15 sekundnih intervalih. Priključnina
za pakete Smart I, Smart II in Smart III je 2.800 SIT. Nova tarifa 5 SIT/min velja za vse nove naročniške pakete, 24 ur na dan, za vse klice
v omrežju Si.mobil – Vodafone, tudi za klice v Odzivnik.
* Mesečna naročnina za storitev Opcija mobilni se prišteje k redni mesečni naročnini. Cena izklopa storitve Opcija mobilni je 2.000
SIT.
Novi predplačniški paket: Halo Smart
Halo Smart

Klici znotraj omrežja

Nižja tarifa
Višja tarifa

Klici na fiksno in druga mobilna omrežja

30 SIT

50 SIT
70 SIT

Čas nižje tarife je od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. Čas višje tarife je od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30. Vse navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunavajo se v 30 sekundnih intervalih.

– cene storitev na novih naročniških paketih Smart I, Smart II in
Smart III ter Halo Smart, ki se razlikujejo od obstoječih cen storitev,
ki veljajo za pakete
Sporočilo (SMS)
Pošiljanje SMS:
20 SIT/sporočilo
SMS Info
Informacija na zahtevo: zahteva po informaciji: 20 SIT/sporočilo
Naročilo oziroma nastavitev posodobljenih,
periodičnih in časovnih informacij
ter sprememba nastavitev:
20 SIT/sporočilo
Prejeta posodobljena, periodična
in časovna informacija:
5,50 SIT/informacijo

SMS Stil
Prevzem grafita, sličice ali melodije:
Prevzem polifonične melodije
Naročilo grafita, sličice ali melodije:
Pošiljanje razglednic:
SMS Oglasi
Zahteva po informaciji
Mali oglas brez vitalnih podatkov
(vsebina malega oglasa):
Mali oglas z vitalnimi podatki
(mali oglas s podatki o oglaševalcu):
SMS gostovanje
Poslano sporočilo SMS

240 SIT
250 SIT
20 SIT
62 SIT
20 SIT/sporočilo
5 SIT/prejeto sporočilo
390 SIT/prejeto sporočilo
20 SIT
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Poslano sporočilo SMS iz tujine
po tarifi omrežja, v katerem uporabnik gostuje
Prejeto sporočilo SMS najgost država
z najugodnješimi cenami
Prejeto sporočilo SMS gost država s pregledom
cen posameznih operaterjev
SMS Stanje
Zahteva po informaciji SMS Stanje
(prejeta informaciji je brezplačna)
SMS Kviz, SMS Chat, SMS Flirt, SMS Penal
e-Klapa

75 SIT

20 SIT
20 SIT
20 SIT

– cene prenosa podatkov na novih naročniških paketih
CSD – klicni dostop
nižja tarifa
višja tarifa
cena za uporabnike paketa Halo Smart

10 SIT
10 SIT
30 SIT

Hitrost podatkov je 9,6 Kb/s. V internet vstopite preko vstopne
točke na številki 040/940-040. Storitev internet lahko uporabljate v
omrežjih tujih operaterjev, s katerimi ima Si.mobil podpisano pogodbo o mednarodnem sledenju. Nekateri tuji operaterji storitve prenosa podatkov ne omogočajo. Dostop do interneta je brezplačen.
Plača se le strošek telefonske zveze. Obračunski interval za čas
nižje in višje tarife je 15 sekund, obračunski interval za uporabnike
paketa Halo Smart je 30 sekund.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-11981/04
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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Sprememba cen naročniškega paketa DATA PAKET
Priključnina
2.800 SIT
Mesečna naročnina
1-9 razmerij
1.900 SIT
10-24 razmerij
1.500 SIT
nad 25 razmerij
1.100 SIT
klici v lastnem omrežju
nižja tarifa
10 SIT
višja tarifa
10 SIT
klici v druga mobilna omrežja
40 SIT
klici v fiksno omrežje
40 SIT
glasovna komunikacija (vsa omrežja)
80 SIT
SMS
11 SIT
Čas nižje tarife je od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter
ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. Čas višje tarife je od
ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30. Obračunski interval je 15
sekund. Cene veljajo za nove naročnike DATA paketa.
Sprememba cene priključnine (na obstoječih poslovnih naročniških paketih Business, Business PLUS, Business Special ter Business Izi) – 2.800 SIT.
Ostale cene mesečnih naročnin, pogovorov in storitev ostanejo
nespremenjene. Od vključno 3. maja 2004 ni več mogoče skleniti
novega naročniškega razmerja za naročniške pakete Start, Smart,
Simbol, Senior, Orto in Izi.
Vse cene so v SIT in vključujejo DDV.
Sprememba cenika velja od vključno 3. maja 2004 dalje.
Si.mobil d.d.

Sklici skupščin
Št. 106/2004
Ob-11877/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, Pravil Ljubljanske borze d.d. in
ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99), ter na podlagi 26. člena statuta Probanke, d.d., uprava
banke sklicuje
16. sejo skupščine
Probanke, d.d.,
ki bo v sredo, 9. 6. 2004 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
1.1 Skupščina banke izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov ter
ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila banke
za 2003. leto z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom banke za 2003. leto in poročilom nadzornega sveta o svojem delu in o preveritvi
letnega poročila za 2003. leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2003. leto in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za 2003. leto.
Predlogi sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za 2003. leto v višini 779,349.000 SIT se uporabi:
– za dividende – 539,400.000 SIT bruto,
– za nadzorni svet – 15,977.000 SIT
bruto,

– nerazporejen dobiček – 223,972.000
SIT.
Dividenda za 2003. leto znaša:
– za delnico razreda A in B – 310 SIT
bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic, ki
so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic
razreda A in B na dan 11. 6. 2004. Dividende
se bodo izplačevale od 10. 7. 2004 dalje.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno 2003.
leto.
4. Informacija o pridobitvi in odtujitvi
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina banke sprejme informacijo o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v
2003. letu.
5. Letno poročilo o notranjem revidiranju za 2003. leto z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za 2003. leto z
mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno
2004. leto.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina banke imenuje revizorsko
hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane za izvedbo redne revizije poslovanja
Probanke, d.d. za 2004. leto.
7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
7.1. V skladu z 240. členom ZGD – F
skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni
2.500 SIT in najvišji ceni 7.700 SIT za delnico razreda A.
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Skupščina pooblašča upravo banke, da
pri odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
8. Predlog spremembe statuta banke.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina banke sprejme spremembo 5. člena statuta banke v predloženem besedilu.
Delničarjem je gradivo na vpogled od
dneva objave dalje, na vseh poslovnih enotah Probanke, d.d. in na sedežu družbe v
Gosposki ul. 23 v Mariboru, od ponedeljka
do petka med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime razreda A in imetniki
prednostnih delnic na ime razreda B.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d.,
Ljubljana in ki najmanj 3 dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo pisno po faksu
02/25-20-610 ali po pošti na naslov družbe, Probanka, d.d., Gosposka ul. 23, 2000
Maribor. Prijava je pravočasna, če jo banka
prejme do vključno petka, 4. 6. 2004. Prijava se izvrši z izpolnjeno prijavnico oziroma
pooblastilom, ki sta priložena k vabilu za
skupščino delničarjev.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih delnic na ime razreda A.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom. Zastopnik oziroma
pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Prosimo vas, da upoštevate navedeni
termin registracije, da bi se izognili gneči in
zamudi s pričetkom skupščine.
Probanka, d.d., Maribor
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave
Milana Lah
članica uprave
dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega sveta
Ob-11878/04
Na podlagi 11. člena statuta uprava in
nadzorni svet Garant pohištvena industrija, d.d., Polzela, s sedežem v Polzeli 176/a,
3313 Polzela, sklicujeta
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 11. 6. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine ter poročilo verifikacijske komisije:
– izvolitev predsednika,
– izvolitev preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– ugotovitev prisotnosti notarja Srečka
Gabrila.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine, da je nadzorni
svet potrdil letno poročilo za leto 2003.
Skupščina sprejme na znanje, da je
nadzorni svet potrdil letno poročilo za leto
2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003, izplačilu dividend ter
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o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v
višini 36,287.154,91 se uporabi kot sledi:
· del bilančnega dobička 24,671.640 se
razporedi za izplačilo deležev v dobičku
lastnikom 120 SIT na delnico,
· del bilančnega dobička v višini
10,443.286,81 se odvede v druge rezerve
iz dobička,
· za izplačilo udeležbe na dobičku nadzornemu svetu družbe 1,172.228,10 SIT,
– dividende v višini 120 SIT bruto na
delnico se izplačajo v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim upravičencem, ki bodo
kot imetniki delnic knjiženi pri KDD na dan
11. 6. 2004,
– skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2003.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta:
– prenehanje funkcije člana nadzornega
sveta zaradi odstopne izjave,
– izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopne izjave
se razreši funkcije v nadzornem svetu Jasna
Baćac, na njeno mesto se do poteka rednega mandata nadzornega sveta izvoli Tanja
Miklavc Maček
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2004
se imenuje Rating d.o.o. Celje.
II. Gradivo
Delničarji prejmejo na svoje naslove obrazložitev vsebine obravnavanih predlogov.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob 13.
uri ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno na sedežu
družbe.
Garant pohištvena industrija d.d.,
Polzela
predsednik uprave
Matjaž Rojnik
predsednik nadzornega sveta
Dolfe Naraks
Ob-11882/04
Na podlagi 22. člena Statuta BTC d.d.
Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 24. junija 2004 ob 11. uri
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo
v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
v višini 970,649.376,95 SIT se uporabi kot
sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende v
vrednosti 1.600 SIT bruto za delnico, kar
skupaj predstavlja znesek 359,878.400 SIT.
Na lastne delnice se dividenda ne izplača,
– skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku
članom nadzornega sveta v skupni višini
bruto 9,721.376,50 SIT,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 1998,
– bilančni dobiček v višini 500,000.000
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
– bilančni dobiček v višini 101,049.600,45
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo
pri KDD-centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine,
to je 29. junija 2004. Dividende in nagrade se
izplačajo do 15. julija 2004.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003,
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2004 se za
revizorja družbe imenuje Constantia UHY
d.o.o., družba za revidiranje, Vilharjeva 27,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu sektorja za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi v 12. nadstropju
poslovne stolpnice, Šmartinska 140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 21. 6. 2004. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje skupščine isti dan ob 12. uri na
istem kraju, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Jože Mermal
predsednik uprave BTC d.d.
Ob-11910/04
Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295 Ivančna
gorica, uprava Farme Stična, d.d. sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Farme Stična, d.d.,
ki bo v petek, 8. 6. 2004 ob 9. uri v upravnih prostorih Farme Stična, d.d., Stična 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Puš Dušan,
– za preštevalko glasov se izvoli:
Štrempfelj Marina.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Kotar Marjan.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2003 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
3. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v znesku
108,516.882,75 SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003
in jima podeljuje razrešnico.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme vse
predlagane spremembe statuta.
6. Lastne delnice družbe.
Predlog sklepa: družba oblikuje rezerve
za lastne delnice v skladu z drugim odstavkom 240. člena ZGD.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko kupi 29.301 lastnih delnic družbe pod
naslednjimi pogoji:
– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic velja 12 mesecev od dneva sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da po izvršenem nakupu, 29.301 kupljenih
lastnih delnic umakne v skladu s tretjim odstavkom 356. člena ZGD, določi znesek
osnovnega kapitala in skupno število delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ter
uskladi statut v skladu z izvedbo tega sklepa brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
7. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi statutarnega
zmanjšanja števila članov nadzornega sveta se z 8. 6. 2004 predčasno razrešita člana
nadzornega sveta – predstavnika delničarjev Sekirnik Polonca in Tramte Stojan.
V nadzorni svet se z 8. 6. 2004 izvoli za
mandatno dobo 4 leta Tramte Stojan kot
predstavnik delničarjev.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom drugega delničarja in
njegovim potrdilom o imetništvu delnic. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini delničarjev
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki. Prosimo delničarje, da se
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo
v tajništvu podjetja Farma Stična, d.d., Stična
1, 1295 Ivančna gorica, vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini delničarjev in druga gradiva.
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Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna gorica, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
ob 14. uri istega dne. Po ponovnem sklicu
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Farma Stična, d.d.
uprava družbe
Ob-11883/04
Na podlagi 28. člena Statuta Ajdacom
d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 24. junija 2004 ob 9. uri
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo
v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
v višini 307,851.867,47 SIT se uporabi kot
sledi:
– za dividende v vrednosti 1.600 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
238,745.600 SIT.
– v obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto
410.322,60 SIT,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 2003,
– bilančni dobiček v višini 30,000.000 SIT
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
– bilančni dobiček v višini 38,695.944,87
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine to je 29. 6. 2004. Dividende in
nagrade se izplačajo do 15. julija 2004.
2. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003 s katero potrjuje in odobrava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2003.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2004 se za
revizorja imenuje Constantio UHY d.o.o.,
družba za revidiranje, Vilharjeva 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s
predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled – informacijska pisarna upravna stavba Šmartinska 152 Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva ob-
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jave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom,
ki prispe na sedež družbe najkasneje tri
dni pred sejo skupščine, prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe
delničarja je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 21. junija 2004.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z
osebnim dokumentom. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 10. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Ajdacom d.d.
uprava družbe
Ob-11911/04
DP JUB delniška družba pooblaščenka
JUB d.d. Dol pri Ljubljani, sklicuje
7. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 9. 6. 2004 ob 15. uri
v prostorih Informacijsko izobraževalnega
centra družbe JUB Kemična industrija d.d.,
Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev
preštevalke glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani organ skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni
dobiček za leto 2003 v višini 421,085.749
SIT, in sicer:
– čisti dobiček leta 2003 iz bilance stanja
420,968.481 SIT,
– preneseni dobiček preteklih let 117.268
SIT.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2003 v višini 421,085.749 SIT se uporabi za:
– dividende v višini 3.483 SIT na delnico oziroma 106,245.432 SIT v skupnem
znesku,
– preostali del bilančnega dobička v
višini 314,840.317 SIT se odvede v druge
rezerve iz dobička.
2.3.2. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 6.
2004.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.
4. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 9. 6. 2004 se
odpokliče Mileno Kmetič s funkcije članice
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nadzornega sveta DP JUB, delniška družba
pooblaščenka d.d.
Z dnem 10. 6. 2004 se Tomo Tekavc imenuje na funkcijo člana nadzornega sveta DP
JUB, delniška družba pooblaščenka d.d.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije
poslovanja družbe za leto 2004 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo
mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta ter predlagane spremembe in dopolnitve statuta so na vpogled
in dostopni delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan od 12. do 13. ure od objave dnevnega reda do 9. 6. 2004.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno.
Seje skupščine se lahko udeležijo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 6. 6. 2004 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki imajo pisno pooblastilo. Udeleženci morajo svojo udeležbo
na skupščini prijaviti direktorju družbe pismeno tako, da le-ta prispe na sedež družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem, tj. do
vključno 6. 6. 2004.
Uprava DP JUB d.d.
Ob-11916/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Cetis-Graf, d.d.,
Celje, direktor sklicuje
10. skupščino delničarjev,
ki bo 8. junija 2004, ob 12. uri, na sedežu
družbe v Celju, Čopova 24, soba št. 608.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
3. Spremembe statuta.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Pod točko 1 se predlog sklepa glasi: za
predsednika skupščine se imenuje Ivan Levec, odvetnik iz Celja, za preštevalce glasov
se imenujejo Miro Zakrajšek, Bernard Gregl
in Slavica Gologranc. Za notarja se imenuje
Srečko Gabrilo iz Žalca.
Pod točko 2 se predlog sklepa glasi:
sprejme se predlagana uporaba bilančnega
dobička.
Podeli se razrešnica direktorju in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Pod točko 3 se predlog sklepa glasi:
sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Pod točko 4 se predlog sklepa glasi: za
članico nadzornega sveta se izvoli Simona
Potočnik, za dobo štirih let.
Predlagatelj sklepa pod zaporedno številko 4 je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
direktor in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe na dan 8. junija 2004 vpisane v delniško knjigo, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Delničar ali pooblaščenec se lahko udeleži skupščine pod pogojem, da svojo udeležbo pisno prijavi direktorju družbe najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenec
mora ob prijavi dostaviti pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi.
Gradivo za vse točke dnevnega reda
skupaj s predlogom sprememb statuta, je
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na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik od 7. maja 2004 do 8. junija 2004 med
7. in 10. uro v pisarni št. 521.
Cetis-Graf, d.d., Celje
direktor
Avgust Maček
Št. 35/2004
Ob-11917/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
sklicujem
8. redno skupščino
družbe Agroservis d.d., Kroška ulica 58,
9000 Murska Sobota,
ki bo dne 14. 6. 2004 ob 16. uri v prostorih uprave družbe v Kroški ulici 58, 9000
Murska Sobota.
Predlagni dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se sprejme naslednji sklep: za
predsednika 8. redne skupščine se izvoli
odvetnik Boris Kolmanič, Ljutomer, Miklošičev trg 2, nza preštevalca glasov se izvolita
Jožef Hodošček in Anton Skledar. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Šomen iz Ljutomera.
Na podlagi poročila preštevalca glasov
predsednik skupščine razglasi sklepčnost
skupščine.
2. Sprememba statuta družbe.
A) Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini spremembo 3.1. člena statuta delniške družbe tako, da se brišejo dejavnosti:
DJ/28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija,
DM/34.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic,
G/50.502 Posredništvo pri trgovini na
drobno z motornimi gorivi.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
DJ/28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
DM/34.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic,
G/50.502 Posredništvo pri prodaji na
drobno z motornimi gorivi.
B) Uprava in nadzorni svet predlagata,
da se v 4.2. členu vpiše tretji odstavek, ki
se glasi: na delničarjevo zahtevo se njegova imenska delnica lahko preoblikuje v prinosniško, njegova prinosniška delnica pa se
lahko preoblikuje v imensko.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za obe točki dnevnega reda v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Murski
Soboti, Kroška ulica 58, vsak delovnik od 9.
do 13. ure.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju revizorja
za leto 2003: za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2003 se imenuje
revizijska družba Audit d.o.o., Lendavska
ulica 18, 9000 Murska Sobota.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi
tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Murski Soboti, Kroška ulica 58.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška
ulica 58. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja ter pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 14. 6. 2004 ob 16.30, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Agroservis d.d. Murska Sobota
uprava družbe
direktor: Jože Cigüt
Ob-11922/04
Na podlagi 38. člena Statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
6. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, družbe za
upravljanje in svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, 17. junija 2004 ob 12. uri
v učilnici št. 1, v II. nadstropju Restavracije
Iskra, d.d., v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.
3. Kadrovske zadeve – izvolitev člana
nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se izvoli Sašo Peterlin, v
komisijo za štetje glasov pa Dušan Stanjko
kot predsednik ter Antonija Bajt in Marjeta
Gomboc kot preštevalki glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagana uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2003
znaša 462,551.576 SIT.
Uprava predlaga skupščini, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2003 uporabi za:
– izplačilo delničarjem 140,076.740
SIT in
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička
322,474.836 SIT.
Dividenda za leto 2003 znaša 1.220 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 11. junij 2004.
Dividenda se izplača v 90 dneh po sklepu skupščine.
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Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeca, DUS, d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2003.
K 3. točki dnevnega reda: za člana nadzornega sveta se izvoli Antonijo Bajt.
K 4. točki dnevnega reda: za poslovno
leto 2004 se za revizorja imenuje revizijska
družba Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov. Uprava
in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
11. junij 2004.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico s pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe se lahko udeležijo skupščine, četudi niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe Iskraemeco,
DUS, d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 17. junija 2004
ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d.d. Kranj
uprava – direktorica
Marija Šenk
Ob-11926/04
Na podlagi 36. in 37. člena Statuta delniške družbe SINET, podjetje za storitve in
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proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje
12. skupščino
SINET d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 9. 6. 2004, ob 13. uri na sedežu
družbe v Hrastniku, Grajska pot 8 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Za predsedujočega skupščine se imenuje Branko Lukšič.
V verifikacijsko komisijo se imenuje:
– Vojka Povše-Krasnik – predsednica,
– Tina Barič – preštevalka glasov (članica),
– Barbara Žagar – preštevalka glasov
(članica).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček podjetja Sinet d.d. Hrastnik
iz leta 2003 v višini 63,529.416,76 SIT, kar
predstavlja preneseni dobiček iz leta 2002
v višini 54,307.655,76 SIT in čisti dobiček
iz leta 2003 v višini 9,221.761 SIT je prenos
dobička, o čigar uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za 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 Boniteta, družba za revizijo,
podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 10. do 12. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine z dnevnim redom, 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, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in more-
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bitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
SINET d.d., Hrastnik
direktor
Miran Grohar
Št. 4/04
Ob-11936/04
Na podlagi 10.3.2. točke statuta družbe
Modra linija, delniška investicijska družba,
d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, sklicuje
direktor
16. skupščino
delničarjev družbe Modra linija, d.d.,
Koper,
ki bo v petek, 11. 6. 2004 ob 12. uri v sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d., Koper,
na Pristaniški ulici 12, Koper, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2003 in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda,
za preštevalki glasov Tatjano Cepak in Katjo
Gaberšček. Skupščini prisostvuje vabljena
notarka Mojca Tavčar – Pasar.
Ad 2) Direktorju in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za leto 2003.
Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2003 v
višini 56,716.562,61 SIT ostane, v skladu z
11.1. točko statuta družbe, nerazporejen.
Ad 4) Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2004 se določi revizorska hiša
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
Kolikor revizorska hiša bistveno spremeni
pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
Vpogled v gradiva
Gradivo za skupščino je na vpogled
delničarjem v prostorih družbe vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
dne 8. 6. 2004.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisne najave
prispejo družbi vsaj tri dni pred sejo.
Modra linija, d.d., Koper
direktor
Mirko Pavšič
Ob-11986/04
Na podlagi 39. člena Statuta Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper, uprava družbe
sklicuje
28. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper,
ki bo v petek, 11. 6. 2004 ob 12. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a.
Dnevni red in predlogi sklepov:
Ad 1) Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsedujočega 28. seje skupščine Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper se izvoli
Marko Globevnik, za notarko pa se določi
Nevenko Kovačič iz Kopra.
Ad 2) Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
poročilom notranjerevizijske službe za leto
2003 z mnenjem nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2003.
2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata
naslednji sklep: skupščina se je seznanila
z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter poročilom notranjerevizijske službe za leto 2003
z mnenjem nadzornega sveta.
2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata
naslednji sklep: bilančni dobiček za poslovno leto 2003 znaša 368,248.533,38 SIT,
skupaj s prenešenim bilančnim dobičkom
prejšnjih let pa znaša 683,630.925,94 SIT.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2003
v višini 368,248.533,38 SIT ostane nerazporejen in bo prenešen v bilančni dobiček
naslednjih let.
Preneseni bilančni dobiček iz leta 2002
v višini 315,382.392,56 SIT se uporabi za
naslednje namene:
– 133,966.700 SIT za izplačilo delničarjem, kar pomeni 50 SIT bruto dividende na
delnico, pri čemer se izplačilo dividend opravi v 60 dneh po sprejemu tega sklepa na
skupščini, in sicer po stanju delničarjev, ki so
v delniško knjigo vpisani na dan skupščine,
– 24,268.166,32 SIT za izplačilo članom uprave kot udeležbo na bilančnem
dobičku,
– 11,813.909,48 SIT za izplačilo članom
nadzornega sveta kot udeležbo na bilančnem dobičku.
Preostali del bilančnega dobička iz poslovnega leta 2002 v višini 145,333.616,76
SIT ostane nerazporejen in se prenese
v bilančni dobiček naslednjih let. Skupaj
prenešeni bilančni dobiček v letu 2003
po opravljeni prerazporeditvi znaša
513,582.150,14 SIT.
2.3. Uprava in nadzorni svet predlagata
naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2003.
Ad 3) Imenovanje revizorja za revizijo
letnega poročila za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina za revidiranje letnega poročila za
poslovno leto 2004 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
Ad 4) Imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da
dne 9. 10. 2004 izteče mandat članom nadzornega sveta Ohnjec Francu, Kranjc Jožetu in Sekavčnik Aleksandru.
Za člane nadzornega sveta s pričetkom
mandata dne 9. 10. 2004 skupščina imenuje Ohnjec Franca, Sekavčnik Aleksandra in
Korošec Damjana.
Ad 5) Informacija o spremembi članov
– predstavnikov delavcev – v nadzornem
svetu družbe.
Skupščina se je seznanila z informacijo
sveta delavcev družbe, da sta bila za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
– s pričetkom mandata 11. 12. 2003 ime-
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novana Elza Kržič in s pričetkom mandata
29. 1. 2004 Rudi Lipovec.
Letno poročilo z mnenjem revizorja
in poročilo nadzornega sveta, poročilo o
delu notranjerevizijske službe v letu 2003
ter drugo gradivo za skupščino s predlogi
sklepov so delničarjem na vpogled od dneva
objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu uprave v Kopru,
Ljubljanska cesta 3a, vsak delavnik med 9.
in 12. uro.
V skladu z 42. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja pisna prijava udeležbe na sedežu uprave družbe,
najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja
skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje isti dan ob 14.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino na seji
prisotnega kapitala.
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper
predsednik uprave
Dušan Novak, univ. dipl. ek.
Ob-11988/04
Na podlagi 34. člena statuta družbe Lesokov trgovina na veliko in malo in odkup
Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43,
sklicujem
11. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 10. 6. 2004 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
po predlogu uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2003.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2003 v višini 13,789.392,91 SIT
ostane nerazporejen in se nameni uporabi v
naslednjih letih (preneseni dobiček).
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščine podeli razrešnico, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2003.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo
pri centralnem registru deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev dnevnega reda, oziroma nasprotne
predloge na sedežu družbe. Predlogi

delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor
Ob-12015/04
Na podlagi 4. člena statuta delniške družbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem
11. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo dne 9. 6. 2004 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe CDE nove tehnologije
d.d., Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar ter notar.
2. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se nov statut
družbe CDE nove tehnologije d.d. v besedilu, ki je v obliki prečiščenega besedila.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem skupščine se
razreši dosedanji nadzorni svet in se imenuje novi 4. članski nadzorni svet, in sicer:
Boštjan Žohar, Matjaž Božič, Saška Babnik,
Gregor Brečko.
4. Obravnava in sprejem poslovnega
poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
in sprejme poslovno poročilo za leto 2003,
potrditev izvajanja sklenjenih kreditnih in
poslovnih pogodb navedenih v poslovnem
poročilu za leto 2003, ter potrditev njihovega
uspešnega izvajanja in podaljšanja. Poročilo
je priloga k temu sklepu. Skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
leto 2003.
5. Potrditev delniške knjige.
Predlog sklepa: potrdi se delniška knjiga,
ter lastniška struktura po delniški knjigi.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: imenovanje revizorja za
poslovno leto 2004 in sicer KPMG davčno in
pravno svetovanje, d.o.o.; Ljubljana.
7. Razno
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, predlog statuta in delniška knjiga je na
vpogled delničarjem v prostorih družbe CDE
nove tehnologije d.d., Celovška cesta 280,
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
dvotretjinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
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Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
direktor
Ob-12025/04
Na podlagi točke 5.4 Statuta delniške
družbe CP Ptuj d.d in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
V. skupščino
delniške družbe CP Ptuj d.d.,
ki bo v ponedeljek, 7. 6. 2004 ob 9. uri
na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška
cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: uprava ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Štebih Brigita – za predsednico,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko
in Zotlar Stane.
Obvesti se skupščino glede notarja
Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Sejo bo vodil Branko Resnik – predsednik skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe o poslovanju CP Ptuj d.d. v letu 2003
skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta in poročilom o reviziji letnega poročila in
računovodskih izkazov za poslovno leto, ki
se je končalo 31. 12. 2003.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta: skupščina se seznani z
predstavitvijo letnega poročila za poslovno
leto 2003 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2003.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2003.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po letnem obračunu za leto 2003 ter
razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe odgovornosti za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2003 znaša 24,432.823,41 SIT.
Ugotovljen bilančni dobiček v višini
24,432.823,41 SIT se nameni:
– 7,200.000 SIT za upravo in nadzorni
svet družbe,
– ostalo se prenese v naslednje leto (nerazporejen dobiček).
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za leto 2004 za pooblaščenega revizorja imenuje Auditor – Revizijska
družba d.o.o. Ptuj.

Št.

5. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: predlog sklepa:
na predlog uprave in nadzornega sveta ter v
skladu z 240. členom ZGD skupščina družbe CP Ptuj d.d. pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala družbe v nominalni vrednosti
14,991.700 SIT.
Najvišja nakupna cena delnice ne sme
presegati 60% knjigovodske vrednosti delnice, najnižja prodajna cena delnice pa ne
sme biti manjša, kot je bila nakupna vrednost delnice družbe.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom družbe odproda ali umakne vse pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da v
soglasju z nadzornim svetom družbe pri pridobitvi ali odsvojitvi lastnih delnic lahko izključi
prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno
prilagodi Statut tako, da se določbe Statuta
ujemajo z novimi dejstvi.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in Statuta
družbe. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne
sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu
ali Statutu predpisane rezerve.
Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic velja do junija 2005. leta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, 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, vključno z besedilom predlaganih sprememb Statuta, bo
na vpogled vsak delovni dan v informativni
pisarni družbe (Štebih Brigita) od 7. 5. 2004
do 7. 6. 2004 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl
predsednik uprave
Martin Turk
član uprave
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Ob-12027/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta delniške družbe sklicujem
skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,
Laško,
ki bo v petek, dne 11. junija 2004 ob
13. uri, v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem letnem poročilu uprave za leto 2003.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov: uprava in nadzorni
svet družbe predlagata k točkam od 1 do
3, nadzorni svet pa k točki 4 dnevnega reda
skupščine naslednje sklepe:
Sklep k točki 1: predsednik skupščine
ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov
delničarjev na skupščini.
Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka
Potokar.
Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Fink iz Celja.
K točki 2 (o tej točki se ne glasuje): skupščina se seznani s poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2003.
Sklep k točki 3:
3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2003 v višini 5.444,022.563,12 SIT, ki ga
sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 3.398,686.869 SIT in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2003 v višini
2.045,335.694,12 SIT, se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida leta 2003 v višini
918,503.460 SIT, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 105 SIT na
delnico,
– preostanek bilančnega dobička v višini
4.525,519.103,12 SIT ostane nerazporejen,
o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih obdobjih.
Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo na dan 16. 6. 2004 vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinški depotni
družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2003.
Sklep k točki 4: skupščina imenuje revizijsko družbo PriceWaterhouseCoopers
d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2004.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2003 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu tega letnega poročila
ter gradivo za skupščino so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28,
Laško, 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.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo dne 8. 6.
2004 vpisani v delniško knjigo pri Central-
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ni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
(KDD) in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Skupščini lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščanja, če svojo
prisotnost pisno najavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega
reda je javno. Vsi sklepi se sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Pivovarna Laško, d.d.
uprava – direktor
Anton Turnšek
predsednik nadzornega sveta
Marko Planinšec
Št. 63-04
Ob-12035/04
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
15. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 9. 6. 2004, ob 11. uri v Veliki Plečnikovi dvorani upravne zgradbe Zavarovalnice
Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in sprejme predlog o imenovanju zapisnikarja ter notarja.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 z mnenjem revizijske hiše
in pisnim poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu, letnega poročila notranje
revizijske službe za poslovno leto 2003 z
mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu, ter podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa: skupščina TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je
seznanila z revidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2003 z mnenjem revizijske
hiše in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu, ter z letnim poročilom
notranje revizijske službe za poslovno leto
2003 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina
za poslovno leto 2003 podeljuje razrešnico.
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3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančna izguba na dan
31. 12. 2003 znaša 622,582.092,43 SIT. Sestavljena je iz prenesene izgube iz preteklih
let v višini 361,731.348,58 SIT in izgube tekočega leta v višini 260,850.743,85 SIT.
O pokrivanju izkazane bilančne izgube v
skupni višini 622,582.092,43 SIT se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2004 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni
obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu
uprave družbe v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri »KDD centralni
klirinško depotni družbi d.d.«.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej
v tajništvu uprave TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v
Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Št. 23
Ob-12038/04
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
9. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron
Gorenje Skopice 46, pošta Krška vas, ki
bo v četrtek, 17. 6. 2004 ob 16. uri v jedilnici
družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednika skupščine se določi: Rajko Žnideršič, za preštevalca glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja
Gregel. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.

2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2003
in potrdi predlog kritja izgube ter podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
leto 2003.
3. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani nadzornega sveta d.d. Elektron, za dobo
štirih let:
– Mehael Kežman, dipl. inž. gradb., roj.
22. 4. 1946,
– Mara Mustar, roj. 29. 8. 1951,
– Ivan Čakar, univ. dipl. pravnik, roj.
18. 1. 1961,
– Marija Sušin, ek. tehnik, roj. 23. 4.
1965,
– Tanja Gregel, ek. tehnik, roj. 11. 6.
1979.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih
uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v
času od 9. 6. 2004 do 15. 6. 2004.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora
biti pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 17. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron
Ob-12043/04
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
Fenolit, d.d., sintetične smole in mase,
uprava sklicuje
9. skupščino delničarjev,
ki bo na sedežu družbe Fenolit, d.d.,
Breg 22, Borovnica, dne 14. 6. 2004, ob
15. uri.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev dnevnega reda.
2. Predstavitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna
telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k 3. točki: bilančni dobiček za
leto 2003 znaša 486,717.727,20 SIT. Celotni bilančni dobiček za leto 2003 v znesku
486,717.727,20 SIT ostane nerazdeljen in
se kot preneseni dobiček prenese za delitev
v naslednjih letih.
3. Sklep k 4. točki: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2003.
4. Sklep k 5. točki: za revizorja družbe
za poslovno leto 2004 se imenuje revizijska družba Plus revizija d.o.o., Bežigrad 1,
Ljubljana.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za dan 14. 6.
2004 ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni do-
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sežena sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi za 14. 6. 2004 ob 16. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 11. 6. 2004 vknjižene v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko
uresničuje samo tisti delničar, oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če
na sedež družbe prispe do 12. 6. 2004. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le to ni
shranjeno pri družbi.
Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v delovnem času od
13. 5. 2004 dalje na sedežu družbe Breg 22,
1353 Borovnica.
Fenolit, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Oto Erman
direktor
Slavko Žibret
Št. 206/04
Ob-12045/04
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe KOMET Metlika, d.d.,
ki bo 8. junija 2004 ob 15. uri v sejni sobi
na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, Andrej Mihevc, in dva preštevalca glasov, Marija Tomc Muc in Darja
Leščanec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta.
b) Uporaba bilančnega dobička per
31. 12. 2003.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček per 31. 12. 2003
v višini 19,551.012,32 SIT se razporedi v
druge rezerve.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno obdobje
s pričetkom 8. 6. 2004 se za člana nadzornega sveta imenujeta Antonija Matkovič in
Mirjan Kulovec.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2003, poročilo nadzornega sveta, predlog
uprave o uporabi bilančnega dobička skupaj
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in
predlog za imenovanje članov nadzornega
sveta, je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe v Rosalnicah 1, Metlika, v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 8. do
11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri

dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan 31. 5.
2004.
KOMET Metlika, d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 8/2004-10
Os-11893/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 8/2004 z dne 28. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Usluga eksport
import, trgovsko podjetje Mojstrana,
d.o.o., Pod Gradiščem 7, Mojstrana, matična št. 5470072, šifra dejavnosti: 52.420.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo da z vlogo v dveh
izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
27. 8. 2004 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 28. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 2004
St 5/2004-13
Os-11894/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2004 z dne 28. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Trenča, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Savska cesta 34,
Kranj, matična številka: 5309808, šifra dejavnosti: 52.110.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
3.Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 9. 2004 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 28. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 4. 2004
St 46/2004
Os-11895/04
To sodišče je s sklepom St 46/2004 dne
23. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžniom Pirs Podjetje za marketing in
trgovino d.o.o., Prečna 4, Litija, matična
številka 5687152, šifra dejavnosti 51.190.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica 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 stečjanemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 7. 2004 ob 12.30, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2004
St 225/2002
Os-11896/04
To sodišče je s sklepom St 225/2002 z
dne 26. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesnina Les, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Tržaška 135, Ljubljana
– v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2004
St 68/2003
Os-11897/04
To sodišče je s sklepom St 68/2003 z
dne 23. 4. 2004 ustavilo postopek prisilne
poravnave ter začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tisa Fincomm d.o.o.,
Ključavničarska 4, Ljubljana, matična št.:
5807620, šifra dejavnosti: 74140.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili že v postopek prisilne poravnave, ni
potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še
v stečajni postopek, ker bodo upoštevane
že podane prijave v postopek prisilne poravnave.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 7. 2004 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2004
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St 149/2002
Os-11898/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Jovanovič Milorad, Trgovina
na drobno s.p., Ul. Heroja Šlandra 19,
Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2004
St 235/2003
Os-11904/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 235/2003 dne 23. 4. 2004 stečajni postopek nad dolžnikom Papka d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, Erbežnikova 21 A, Ljubljana,
zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2004
St 62/2004
Os-11918/04
To sodišče je s sklepom St 62/2004 dne
28. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kora trgovsko in servisno
podjetje d.o.o. Ljubljana, Levarjeva 55,
matična številka 5306507.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Na gaju 16, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 8. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2004
St 12/2004
Os-12001/04
To sodišče je s sklepom St 12/2004 dne
3. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dino V d.o.o., Podjetje za gostinstvo, turizem in proizvodnjo, Ljubljana – Polje, matična številka 5785758, šifra
dejavnosti 55.400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc 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
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od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 7. 2004 ob 9. uri, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2004
St 7/2000
Os-12003/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Panonija, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Plese 1, Murska Sobota – v stečaju, se iz razloga II. odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2004
St 26/2003
Os-12005/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Avtoprevoz Sobočanka, prevozniško podjetje Murska Sobota, d.o.o.,
Markišavska ulica 10, Murska Sobota - v
stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2004
St 3/92
Os-12007/04
To sodišče je v stečajnem postopku
nad dolžnikom Tovarno konfekcijskih in
športnih izdelkov Toper p.o. Celje (opr.
št. St 3/92) razrešilo stečajno upraviteljico
Ingrid Podlesnik in za stečajnega upravitelja imenovalo Tomaža Kosa s.p., Podvin
34h, Polzela.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2004
St 60/2003
Os-12008/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Rubico, trgovina in storitve d.o.o., Kranjska c. 2, Radovljica, ki bo
dne 7. 6. 2004 ob 14. uri, v sobi 113/I tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča v času uradnih ur v ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah
pa tudi popoldne od 14. do 16. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 4. 2004

Izvršbe
In 2003/00431
Os-9848/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 7. 2003, opr. št. In 2003/00431,
pristop In 2004/00196, je bil dne 8. 3. 2004
opravljen v korist upnice Metalka Stanovanj-

ske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja št. 5, na naslovu Ulica bratov Komel 1, Ljubljana, v izmeri 32,15 m2, last dolžnice Kranjc Slavice,
Ulica bratov Komel 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3287/2003
Os-7991/04
Pri tukajšnjem sodišču je vložen predlog
za dopolnitev zemljiške knjige, ker stavbna
parcela št. 306, k.o. Hrib, v izmeri 245 m2, ni
vpisana v zemljiško knjigo, čeprav iz kopije
katastrskega načrta izhaja, da ta parcela obstaja, iz posestnega lista pa, da je vpisana
v posestnem listu št. 77 za k.o. Hrib. Iz potrdila Območne geodetske uprave Ljubljana, Izpostave Kočevje, št. 90310-54/2003 z
dne 4. 11. 2003, pa je razvidno, da je bila
ta parcela vrisana v katastrske načrte že
pred letom 1952, v atributni del zemljiškega
katastra pa je bila vpisana 27. 12. 1952, z
naznanilnim listom 1/52.
Sodna poravnava tukajšnjega sodišča
opr. št. P 86/2003 z dne 21. 10. 2003, verjetno izkazuje, da so lastnice te parcele Mohar
Angelca, roj. 17. 7. 1927, Kolodvorska 9, Ribnica, Mohar Lidija, roj. 27. 7. 1951, stanujoča
ravno tam, in Mohar Opeka Danijela, roj. 5. 3.
1954, stanujoča ravno tam, vsaka do 1/3.
Sodišče s tem oklicem poziva vse, ki menijo, da imajo kakšno pravico na tej parceli,
da v roku dveh mesecev od objave tega
oklica vložijo ugovor zaradi izpodbijanja
pravilnosti oziroma popolnosti podatkov,
navedenih v tem oklicu oziroma obstoja pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229.
člena tega zakona.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 2. 2004
Rz 92/2004
Os-7992/04
Z oklicem začetka postopka dopolnitve
zemljiške knjige, s parc. št. 2895, k.o. Branik, glede katere je verjetno izkazal lastninsko pravico Viljem Ščukovt, roj. 9. 4. 1915,
Preserje 85, Branik, sedaj Dom upokojencev, Gradišče nad Prvačino, se poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona o zemljiški
knjigi (Uradni list RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2004

Oklici dedičem
D 274/2003
Os-10140/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Kromar Mariji, hčerki
Karola, roj. 25. 7. 1920, upokojenki, drž.
Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v
Prigorici 13, umrli 15. 7. 2003 na Golniku.
Čeprav je zapustnica napisala oporoko,
pa imajo pravico sodelovati v tem zapuščinskem postopku tudi njeni zakoniti dediči, to
so zapustn. bratranci in sestrične oziroma
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potomci pred zapustnico umrlih zapustn.
bratrancev in sestričen. Glavnina zapustn.
bratrancev in sestričen po materini strani je
sodišču znana. Tako so neznani le potomci
pred zapustnico umrlega zapustn. strica Oražem Jožeta, ki je živel in umrl v ZDA. Vendar
pa sodišče nima prav nobenega podatka o
zapustn. bratrancih in sestričnah oziroma
potomcih pred zapustnico umrlih zapustn.
bratrancev in sestričen po očetovi strani.
Zato s tem oklicem poziva vse, ki menijo, da
so v takšnem sorodstvenem razmerju, da bi
eventualno lahko prišli v poštev za dedovanje
po zakonu v tem zapuščinskem postopku, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo in uveljavljajo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 4. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 414/2004

Rg-9572/04

Družba MTK, trgovsko in storitveno
podjetje, Godešič, d.o.o., s sedežem
Godešič 84, Škofja Loka, vpisana na reg.
vl. št. 1/04678/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Krajnik Mateja in Krajnik Tomaž, oba Godešič 84, Škofja Loka.
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 5. 4. 2004
Srg 724/2004

Rg-9568/04

Družba Š & N – Ahmetaj & Co. podjetje za posredovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve d.n.o., Ptujska cesta 183/a,
Maribor, reg. št. vl. 1/9915-00, katere družbenika sta Ahmetaj Šemsedin in Ahmetaj
Sadik, oba Ptujska cesta 183/a, Maribor,
po sklepu družbenikov družbe z dne 17. 3.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ahmetaj
Šemsedin in Ahmetaj Sadik.
Zoper sklep lahko družbenika, 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 30. 3. 2004

Št.
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Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-2295-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov družbe z dne 22. 12. 2003.
Ustanovitelji družbe so Alojzija Clemente, Brunov drevored 5, Tolmin, Katarina
Clemente, Most na Soči 52, Most na Soči
in Barbara Clemente Taljat, Most na Soči
8, Most na Soči, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2004

0826/00-29/1995, izdano dne 6.3.1995.
gnn-151383

Srg 383/2003

Vrhovnik Damijan, Ulica Toma Brejca
21, Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 24-2241/99, izdan dne 18.12.2002.
gno-151507

Rg-9704/04

Družba H.F.P. – Plohl in ostali, trgovina
in storitve d.n.o., Podvinci 118a, Ptuj, reg.
št. vl. 1/9770-00, katere ustanovitelja sta
Horvat Milan, Podvinci 118a, Ptuj in Plohl
Marica, Nova vas pri Ptuju 36, Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 17. 11. 2003,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Horvat Milan in Plohl Marica.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2004

Ramović Emil s.p., Panonsko naselje
4, Lendava - Lendva, obrtno dovoljenje,
št. 070795/0776/01-32/2002, izdano dne
5.6.2002 pri OZS. gnt-151202
Ramović Emil s.p., Panonsko naselje 4,
Lendava - Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 070795/0776/01-32/2002, izdana
dne 5.6.2002 pri OZS. gnu-151201
Škerlj Miroslav, Kopriva 28/a, Dutovlje,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0824/95,
izdan dne 1.1.1995. gnn-151108
Škroplja Denis, Veliki trg 4, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013-0478/94,
izdan dne 1.10.1994. gnk-151111
Tomažinčič Ivan, Dobrava 24/b, Izola
- Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015742/0074/00-23/1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6.3.1995.
gnb-151195
Utroša Marija s.p., Gosposko 4, Črenšovci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013748/0127/00-32/1995,
izdana
dne
6.3.1995. gng-151065

Zupančič Justina, Grajski trg 5, Žužemberk, obrtno dovoljenje, št. 012570/
1557/00-48/1995, izdano dne 6.3.1995.
gnw-151349

Potne listine
Babić Dušan, Čopova ulica 19, Celje, potni list, št. P00091457. gni-151313
Cindrić Sonja, Matjaževa ulica 9, Ljubljana, potni list, št. P00705490. gne-151167
Črešnik Zvonko, Vošnjakova ulica 3,
Zgornja Polskava, potni list, št. P00991167.
gnl-151160

Izgubljene listine

Dolenc Andrej, Zg. Bitnje 27, Žabnica,
potni list, št. P00846785. gne-151042

preklicujejo

Dragar Matej, Kovačeva 3, Ljubljana, potni list, št. P00131941. gnb-151395

Priglasitveni list
Flisar Borut s.p., Telekomunikacije, Brunov Drevored 25, Tolmin, obrtno dovoljenje,
št. 063534/1014/01-65/1996 - reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano dne 2.8.1996
pri OZS. gnc-151194
Gabršček Danijel s.p., Kamno 54, Kobarid, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005066/0335/00-65/1995,
izdana
dne
6.3.1995 pri OZS. gnq-151380

Fornezzi Milena, Janževski vrh 72/
a, Podvelka, potni list, št. P00377562.
gns-151128
Furlan Mateja, Ledine 9, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI000106084.
gnt-151552
Hrustanović Siizana, Log 28/b, Hrastnik,
potni list, št. P00760918. gnk-151211
Jeglič Nina, Mladinskih brigad 6, Kranj,
potni list, št. P00694850. gng-151540
Jorgovan Slobodan, Grbinska cesta 28,
Litija, potni list, št. P00056426. gni-151288

Lavrič Julka, Zavrtače 6, Višnja Gora,
priglasitveni list, opravilna št. 038/1393-95,
izdan dne 1.1.1995. gne-151192

Jurinčič Darjan, Rozmanova 60/f, Koper - Capodistria, potni list, št. P00363547.
gnq-151180

Rg-8185/04

Lešnik Franc, Loznica 36, Limbuš,
obrtno dovoljenje, št. 048154, izdano dne
4.5.2004. gnw-151499

Juvančič Branko, Sp. Slemen 88/d,
Selnica ob Dravi, potni list, št. P00422429.
gno-151357

Družba Clemente, Trgovina in storitve
d.o.o. Tolmin, s sedežem Gregorčičeva 2,

Radišič Dušan s.p., Zdolska cesta
19/a, Krško, obrtno dovoljenje, št. 040408/

Kauran Marija, Sladki Vrh 2/a, Sladki
Vrh, potni list, št. P00206706. m-596

Srg 18/2004
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Kodrič Margaret, Pahorjeva 20, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 163718, izdala UE Koper. gnj-151212

Avguštin Ljubo, Slavka Gruma 3/a,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 553865.
gni-151413

Drozg Tanja, Ulica Alme Karlinove 47,
Celje, osebno izkaznico, št. 1630047.
gnh-151139

Košir Tanja, Na jami 11, Ljubljana, potni
list, št. P00003501. gnr-151404

Avžlahar Vika, Javorškova 16, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 1652936.
gnc-151569

Drozg Tjan, Ulica Alme Karlinove 47,
Celje, osebno izkaznico, št. 1723456.
gnk-151136

Balantič Boris, Stari grad 15/a, Makole,
osebno izkaznico, št. 198821. gnx-151173

Farčnik Tomaž, Čeplje 3, Vransko, osebno izkaznico, št. 920397. gnp-151156

Baričič Irena, Goriška 59, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 413393. gni-151088

Filipčič Amadeja, Bojsno 35, Globoko, osebno izkaznico, št. 1283427.
gng-151415

Kuhar Simon, Podpeška cesta 208, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00494327.
gnr-151354
Leban Urška, Ulica Gradnikove brigade
8, Vipava, maloobmejno prepustnico, št. AI
000152698. gnt-151302
Margon Mitja, Lucija, Liminjanska 8, Portorož - Portorose, potni list, št. P00364192.
gns-151428

Belavić Marko, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 789686.
gne-151517

Paličič Janko, Sočerga 5/a, Gračišče,
potni list, št. P00784064. gnu-151426

Berishaj Hasan, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 677372.
gnw-151224

Peterlin Cveto, Ljubljanska 95, Domžale,
potni list, št. P00933120. gnj-151512

Bizjak Ada, Šempas 15, Šempas, osebno izkaznico, št. 1050900. gnq-151105

Pihler Zoran, Pomjan 14/a, Šmarje, potni
list, št. P00150883. gnh-151214

Bogataj Vida, Šentvid 49, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 795068. gnc-151244

Pihler Zoran, Pomjan 14/a, Šmarje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 67191.
gng-151215

Bojović Radosava, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 117236. gnm-151159

Ponikvar Alojzij, Podpeška cesta 411,
Notranje Gorice, potni list, št. P00429322.
gns-151078

Bolka Ivan, Ul. Ivana Hribarja 11, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
142173. gnm-151234

Filipčič Katarina, Bojsno 35, Globoko, osebno izkaznico, št. 1256076.
gnh-151414
Fridau Milan, Mele 42, Radenci, osebno
izkaznico, št. 178458. gnh-151089
Ganoni Justin, Cesta na Markovec 3,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
201284. gnq-151305
Gašperšič Alenka, Begunje 139, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
281518. gnw-151099
Golob Dušan, Kuratova 13, Kranj, osebno izkaznico, št. 452724. gno-151432

Božič Marija, Ostenk 7, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 714589. gnr-151429

Goršič Frank Mojca, Teplyjevo naselje
12, Maribor, osebno izkaznico, št. 1269794.
gns-151228

Rukavina Vladimir, Maistrova 16, Maribor, potni list, št. P00450595. gnt-151602

Božič Marija, Frankovo naselje 45,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 895222.
gnl-151585

Grandošek Vukosava, Mlekarniška ulica
10, Maribor, osebno izkaznico, št. 430832.
gns-151453

Sintič Zdenka, Jelše 15/b, Leskovec
pri Krškem, potni list, št. P00279025.
gnl-151110

Bradeško Stanislav, Polhov Gradec
96, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
1254444. gnx-151073

Gruden Franc, Jezero 26/, Preserje,
osebno izkaznico, št. 793500. gnl-151510

Slopšek Ivan, Brezina 5/a, Brežice, potni
list, št. P00731568. gne-151442

Breznik Vesna, Močna 3/a, Pernica,
osebno izkaznico, št. 900267. gnc-151094

Grujič Milan, Kidričeva 30, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 943179.
gnz-151296

Škraba Alan Indir, Uršičev štradon
36, Ljubljana, potni list, št. P00016389.
gnp-151281

Brkljačič Ljudmila, Kunaverjeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 981218.
gnk-151511

Guštin Gregor, Drejčetova pot 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 788734.
gns-151303

Šušter Ksenija, Grčarevec 21, Logatec,
potni list, št. P00833202. gnx-151248

Burica Ana, Center 80, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 880089.
gnx-151423

Hafner Franc, Hafnerjevo naselje 97/a,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 471012.
gng-151340

Cirnski Andreja, Bizeljska cesta 31,
Brežice, osebno izkaznico, št. 1529070.
gnh-151314

Halilić Djemsad, Žerjav 68, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1469226.
gnw-151549

Cvirn Milan, Linhartova ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 711074. gnr-151229

Harbaš Ahmet, Groharjevo naselje 5,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 656662.
gnm-151084

Rovan Ivan, Knafljev trg 10, Ribnica, potni list, št. P937006. gng-151219

Valič Vasten, Prežihova 6, Piran - Pirano,
potni list, št. P00081209. gnn-151533
Vengust Tavčar Vida, Travniška 25, Celje, potni list, št. P00341460. gno-151132
Vidovič Damir, Repišče 15, Zgornji Leskovec, maloobmejno prepustnico, št. AH
7269. gnq-151330
Vinčić Dražen, Kidričeva cesta 17, Velenje, potni list, št. P00509110. gnf-151591
Žalig Mateja, Gančani 69, Beltinci, potni
list, št. P00013309. gnq-151555

Čakš Maja, Tavčarjeva 3, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 1183123.
gnj-151312
Čerič Jože, Dupleška cesta 146, Maribor,
osebno izkaznico, št. 186787. gni-151588
Četina Andreja, Ulica bratov Frecetov
3, Celje, osebno izkaznico, št. 1745716.
gnr-151154

Osebne izkaznice

Črepinko Mojca, Železnikova ulica 227A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1689874.
gnh-151589

Absec Maša, Zgornje Pirniče 3/d, Medvode, osebno izkaznico, št. 1355784.
gnm-151559

Dajčman Boštjan, Cmureška 3, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1005727. gne-151092

Ajdič Matej, Marof 22, Mirna Peč, osebno
izkaznico, št. 859860. gnu-151151

Deželak Janko, Opekarna 18, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 952457. gnq-151430

Alič Ivan, Cesta na Vrhovce 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366401.
gnj-151037

Dolenc Andrej, Zg. Bitnje 27, Žabnica, osebno izkaznico, št. 1084112.
gnd-151043

Arnuš Andreja, Hrastovec pod Bočem 47, Poljčane, osebno izkaznico, št.
1080507. gnt-151402

Drnovšek Franc, Zabreznik 3, Izlake, osebno izkaznico, št. 518393.
gno-151232

Hentak Cecilija, Trniče 19, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
502062. gnx-151598
Herlec Lucija, Kidričeva 16, Kranj, osebno izkaznico, št. 1339221. gnm-151334
Hladin Anže, Nova cerkev 63, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 956605.
gns-151253
Hladin Mateja, Nova cerkev 63, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 258984.
gnt-151252
Horvat Tadeja, Jamova ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1302743. gni-151038
Ihan Jožefa, Lucan 25, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 421702.
gnw-151424
Ilc Jože Samo, Staničeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 632683. gnd-151143
Indihar Stanislav, Rožletova 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 905220.
gnz-151471
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Jarc Ivan, Prešernova 43, Domžale, osebno izkaznico, št. 1062937.
gno-151482
Javšnik Anton, Široka ulica 1, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1055907.
gnk-151586
Jelenc Marjana, Nussdorferjeva 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1630703.
gnu-151226
Jenko Marija, Prešernova 49, Domžale,
osebno izkaznico, št. 650303. gng-151119
Jerbič Branko, Šolska 3, Brežice, osebno
izkaznico, št. 867140. gne-151317
Jošt Igor Milan, 1. cesta 108, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 1712173.
gnu-151126
Jošt Nadja, 1. cesta 108, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 1529130. gnt-151127
Juričan Dražen, Trg revolucije 26, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1520555.
gnp-151306
Juričan Dražen, Trg revolucije 26, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1520555.
gnm-151309
Kamničar Ana, Korčetova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1753503.
gnm-151209
Kampič Saša, Drulovka 19/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 1236607. gne-151467
Karlin Jaka, Pot na Labar 10/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1542492. gnt-151452
Klemenčič Pavel, Predmost 27, Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
1380144. gnc-151294
Knez Ludvik, Stročja vas 13, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 373628. gnd-151218
Kocjan Boštjan, Dolenje Zabukovje 5,
Trebelno, osebno izkaznico, št. 1254587.
gnk-151186
Kočevar Mirjana, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96838.
gnu-151076
Kolarič Simon, Dolnja Bistrica 75,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 844670.
gng-151140
Kontestabile Marko, Cesta bratov Milavcev 90, Brežice, osebno izkaznico, št.
909848. gnn-151433
Korez Anton, Kupčinji vrh 48, Stoperce, osebno izkaznico, št. 1384700.
gns-151553
Korže Olga, Ul. Željka Tonija 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 805692.
gnp-151356
Kostadinovska Saška, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 511176.
gnb-151570
Kostoski Sašo, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1738548.
gnj-151087
Košir Tanja, Na jami 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782895. gnq-151405
Kovač Goran, Aleševčeva 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 429471. gnx-151398
Kragelj Marko, Trg na stavbah 2, Litija,
osebno izkaznico, št. 101326. gnc-151344
Krahler Štefka, Dražgoška 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 124768. gnp-151606

Krajačić Katarina, Brezje 9, Mozirje, osebno izkaznico, št. 1608157. gnd-151318
Kralj Vika, Izlake 1, Izlake, osebno izkaznico, št. 360529. gne-151117
Križaj Andrej, Moste 11/k, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 1212521. gnf-151416
Križaj Bojana, Valburga 46/b, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 1400804. gni-151542
Kronovšek Cvetka, Orla vas 27/a,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 31680.
gnw-151599
Kropivnik Jožica, Rudarjevo 26, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 649132.
gnw-151299
Kropivnik Peter, Rudarjevo 26, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 613452.
gnv-151300
Krupić Zlatan, Cesta španskih borcev 57/
a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 953438.
gnj-151287
Kržan Mihael, Bojsno 40, Globoko, osebno izkaznico, št. 1501739. gnn-151408
Kubale Silva, Cesta Borisa Kraigherja 8/
a, Velenje, osebno izkaznico, št. 1410520.
gne-151142
Kuhar Sebastijan, Ljubljanska 102,
Maribor, osebno izkaznico, št. 462707.
gnc-151319
Kuhar Simon, Podpeška cesta 208, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
1230954. gnq-151355
Kuzma Mirica, Gradišče 30, Tišina, osebno izkaznico, št. 1578355. gny-151297
Lešnik Ivana, Hramše 24, Dobrna, osebno izkaznico, št. 1560479. gns-151328
Likar Florijan, Bevkova ulica 9, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 73289.
gnz-151096
Ločniškar Petra, Zoisova 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 1337562. gnh-151439
Lušin Ivan, Vinice 2, Sodražica, osebno
izkaznico, št. 699248. gni-151538
Majcen Andrej, Cesta komandanta Staneta 1, Litija, osebno izkaznico, št. 894697.
gnq-151255
Marc Borut, Maksa Henigmana 29,
Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
466561. gnx-151548
Marinič Darijan, Plešivica 10, Sežana,
osebno izkaznico, št. 741506. gnm-151459
Markovič Matej, Grobeljska 52, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 471948.
gne-151067
Maruša Anton, Novo Celje 6, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 282390. gnq-151580
Mavec Frančišek, Kristanova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 738579.
gnk-151311
Mavrič Breznik Rok, Ljubija 10, Mozirje, osebno izkaznico, št. 1066577.
gnb-151595
Mavrič Marija, Ljubija 10, Mozirje, osebno izkaznico, št. 877941. gnd-151593
Meglič Leon, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 148528. gni-151338
Mermolja Marko, Vrtojba, Gramozna pot
8, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
942043. gnr-151304
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Mesiček Blaž, Gradišče nad Pijavo Gorico 114, Škofljica, osebno izkaznico, št.
1283062. gny-151347
Mihajlović Milanka, Partizanska cesta
10/a, Rakek, osebno izkaznico, št. 777429.
gnz-151521
Mirt Silvo, Pot k igrišču 3, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 815752.
gnm-151284
Mlakar Jana, Ulica Zore Majcnove 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1574326.
gng-151290
Mohorčič Stanislav, Mestni trg 1, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 783594.
gnu-151401
Mrgole Andreja, Konjsko 21, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 1159234. gnd-151118
Mušič Damijana, Podgorje 128, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 434828. gne-151367
Nakrst Mitja, Kodrova 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 298406. gnv-151350
Novaković Nenad, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1742303.
gno-151536
Ogrinc Franc, Rožna dolina, Cesta X/33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 557223.
gnn-151258
Oman Marija, Rateče 58, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 1161100.
gnu-151476
Ostrožnik Eelken, Partizanska ulica
17, Žalec, osebno izkaznico, št. 705365.
gnt-151177
Pahor Timija, Utik 81, Vodice, osebno izkaznico, št. 1184608. gnk-151286
Palačković Slavko, Zidani most 10, Zidani Most, osebno izkaznico, št. 1291943.
gns-151578
Petelin Jelka, Trnovska ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1370394.
gny-151172
Petrevčič Jožko, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 606153.
gnb-151295
Petrič Polona, Celovška 269, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1613981. gno-151207
Petrović Svetislav, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1482889.
gnw-151403
Pevec Amadej, Zibiška vas 15, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št. 870517.
gno-151157
Pipan Ilonka, Rozmanova 28/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 320435.
gni-151113
Pišljar Liana, Štihova 7, Postojna, osebno izkaznico, št. 1345661. gng-151090
Pišot Mitja, Miren 5/h, Miren, osebno izkaznico, št. 788132. gnu-151301
Plazar Franc, Brunška gora 8/a, Radeče,
osebno izkaznico, št. 757982. gnf-151116
Pogorevc Erika, Hudinja 35, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 1691456. gnr-151329
Ponikvar Alojzij, Podpeška cesta 411,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
1196584. gnr-151079
Poš Marjana, Žmavčeva 4/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 731729. gns-151153
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Prašnikar Franc, Kresnice 11/a, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 779816. gnb-151345
Primožič Tine, Vrhovci, Cesta V/6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1694841.
gnn-151208
Pšeničnik Sara, Zg. Stranje 1, Stahovica, osebno izkaznico, št. 1088434.
gnp-151431
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Stalowsky Grega, Hruševo 54, Dobrova, osebno izkaznico, št. 1194198.
gng-151565
Stater Irena, Krčevina pri Vurbergu
80/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1613025.
gnz-151421
Stepič Rok, Matjaževa ulica 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 964401. gnh-151168

Puh Vesna, Preglov trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1213173. gny-151322

Stojko Julija, Fulneška 6, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 550361. gnv-151425

Puklavec Vida, Panonsko naselje 25,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
443854. gng-151465

Stopar Jože, Pot na Arnes 40, Senovo, osebno izkaznico, št. 1295834.
gnk-151486

Pušnik Simon, Črešnjevec 85, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1280664.
gnk-151261

Stopar Miha, Jurkova 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1377935. gnf-151566

Rajgelj Peter, Cesta 27. aprila 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290945.
gnj-151562
Ranik Primož, Pod hrasti 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 349782. gnk-151336

Svečak Boštjan, Otemna 13/a, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 341916.
gnz-151121
Šanca Jurij, Taleška 4, Bled, osebno izkaznico, št. 815448. gnd-151418

Ravnikar Andreja, Krašnova 19, Kranj,
osebno izkaznico, št. 360174. gnr-151179

Šneperger Goran, Podgorska 35/a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 1167157.
gnf-151066

Rebolj Matjaž, Betettova 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 718258. gnm-151484

Špan Janez, Jenkova ulica 63/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 38576. gno-151182

Reihard Severin, Moste 78, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 1712592. gnc-151419

Švegelj Jurij, Sred. Radenci 6, Stari trg
ob Kolpi, osebno izkaznico, št. 1470075.
gnm-151434

Renčof Jana, Ulica prvoborcev 15, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 250964.
gnk-151161
Rošer Marija, Paka 55, Vitanje, osebno
izkaznico, št. 157207. gne-151592
Roškar Elizabeta, Spodnja Ložnica 45,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
819292. gnn-151583
Rot Janez, Kebetova 18, Cerknica, osebno izkaznico, št. 978607. gnl-151210
Rozze Tatjana, Škocjan 64, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1625707.
gnt-151427
Rukavina Vladimir, Maistrova 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 145591.
gnu-151601
Rusjan Hari, Ulica M. Valentinčiča 7,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1522692.
gnu-151101
Ružnić Jasmin, Brilejeva 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1535818.
gny-151147
Salja Fadil, Ptujska cesta 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 33384 - za tujce.
gnp-151181
Selak Mojca, Čeplez 9, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 234926. gnj-151187
Sevšek Albert, Goriška 40, Velenje,
osebno izkaznico, št. 690451. gne-151242
Skok Livijo, Dane pri Sežani 38, Sežana, osebno izkaznico, št. 1231002.
gng-151115
Skok Zofija Sonja, Preglov trg 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 629779. gnp-151456
Slopšek Ivan, Brezina 5/a, Brežice, osebno izkaznico, št. 1324598. gng-151440
Smrekar Roman, Šuštarjeva kolonija
27, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 801595.
gnl-151560
Snoj Iztok, Velebitska 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 609396. gnl-151535

Vodenik Ladislav, Kopitarjeva 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 574221. gng-151444
Vombergar Ivan Jose, Peričeva ulica 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 314011.
gnx-151223
Vrlič Bojan, Leška cesta 9, Mežica, osebno izkaznico, št. 143614. gnq-151080
Vrtnik Anton, Cirkovce 28, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 1196891. gnw-151574
Zajc Teja, Ragovo 14/a, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1510578. gnt-151102
Zajc Zvonko, Škocjan 22, Turjak, osebno
izkaznico, št. 512365. gnr-151204
Založnik Miroslav, Ul. bratov Jančerjev
35, Vojnik, osebno izkaznico, št. 1714059.
gnv-151550
Završek Marko, Jakob pri Šentjurju 5,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1211476.
gnz-151146
Završnik Marija, Rožna dolina, Cesta
XXI/11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
65886. gnl-151085
Zlodej Marsela, Šolska 6, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 1356622.
gnm-151109
Zupan Veronika, Moste 78, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 270275. gnb-151420

Šverko Bojan, Jamova 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 975231. gny-151472

Zupančič Boris, Rabska 9, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1004654.
gnw-151474

Tajnšek Ivan, Andraž nad Polzelo 121,
Polzela, osebno izkaznico, št. 186454.
gnz-151596

Zupančič Ksenija, Rabska 9, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1036103.
gnx-151473

Tarle Gabrijela, Gmajnica 48, Komenda, osebno izkaznico, št. 1715487.
gnw-151249

Zupančič Miša, Danila Bučarja 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1199026.
gnf-151091

Tetičkovič Gregor, Hajdoše 68/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1124103. gnj-151412

Zupančič Šarlota, Knezova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 581300. gnn-151558

Trobevšek Stanislav, Zakal 15, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1554109.
gnd-151068

Žibek Srečko, Jareninski Vrh 12/a, Jarenina, osebno izkaznico, št. 229876. m-604

Troškar Ida, Jurski vrh 12/d, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 1372922.
m-599
Tršinar Tina, M. Blejca 18, Kamnik, osebno izkaznico, št. 931635. gnp-151206
Ulaga Čokl Pia, Gornji trg 31, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 1173525.
gnn-151133
Urh Anže, Parapatova 17, Kamnik, osebno izkaznico, št. 796164. gnk-151561
Vdovč Uroš, Kvedrova 11, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1332950.
gnd-151093
Večko Gregor, Dobja vas 135, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 359575.
gnx-151098
Vencelj Nataša, Kvedrova cesta 31,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 673918.
gnp-151406
Vesel Aleš, Čufarjeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 969364. gni-151513
Veselko Irena, Rodica, Jarčeva ulica 20,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1020743.
gnw-151324
Vlahinić Miroslav, Novo Polje, Cesta
V/4, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
574572. gnw-151399

Žibert Boris, Pod trančo 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 290457. gnl-151310
Žirovnik Metka, Pokopališka 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1324077.
gnv-151325
Živković Dular Dragica, Ulica talcev
15, Straža, osebno izkaznico, št. 833469.
gnh-151339
Žnidaršič Bojan, Gornje orle 10, Studenec, osebno izkaznico, št. 39170.
gni-151138
Žonta Frančišek, Počakovo 26, Radeče,
osebno izkaznico, št. 634741. gnp-151131
Župan Angela, Rojčeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1745269.
gnv-151525
Županek Zorica, Štefana Kovača 17,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1384740. gnr-151554

Vozniška dovoljenja
Ahlin Simona, Mašera Spasičeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1104290, reg. št. 213376, izdala
UE Ljubljana. gno-151407

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ajdič Matej, Marof 22, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 37145,
izdala UE Novo mesto. gnj-151062
Beganović Šeherezada, Sv. Trojica 5,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1464914, reg. št. 36008, izdala UE Domžale. gnp-151331
Belavić Marko, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1064248, reg. št. 102129, izdala UE
Ljubljana. gnf-151516

Čufurović Minka, Krošljeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769205, reg. št. 166428, izdala UE Ljubljana. gno-151582
Dajčman Boštjan, Cmureška 3, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1513481, reg. št. 11185, izdala UE Lenart. gnt-151052
Domitrovič Jože, Raka 66/a, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 9214,
izdala UE Krško. gnc-151544

Bervar Janko, Ločica 11, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1004863,
izdala UE Žalec. gni-151188

Drašković Klavdija, Krožna ulica 5, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 38380.
gnu-151276

Bezjak Janez, Šalovci 32, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9011, izdala UE Ormož. gnd-151268

Drnovšek Franc, Zabreznik 3, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1790708, izdala UE Zagorje ob Savi. gnp-151231

Bičanič Branko, Kranjska 3/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15851, izdala UE Kamnik. gnm-151584
Bivic Ernest, Milje 31, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 287303, reg. št.
31560, izdala UE Kranj. gno-151532
Blažica Klavdij, Vrtojbenska cesta 72,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEF, št. 48714, izdala UE Nova Gorica. gnf-151391
Bohinc Klemen, Zminec 81, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20785, izdala UE Škofja Loka. gnh-151189
Bostič Uroš, Spodnje Gameljne 18/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252310, reg. št. 197387, izdala UE
Ljubljana. gnt-151352
Bračko Bojan, Grobelno 29, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 16757, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-151489

Št.

Drozg Tanja, Ulica Alme Karlinove 47,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1770601, reg. št. 50955. gnj-151137
Durkov Sašo, Žibertova ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1821709, reg. št. 192631, izdala
UE Ljubljana. gne-151567
Edelbaher Maks, Ribniško selo, Terčeva
ulica 65, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1665413, reg. št.
816, izdala UE Maribor. gnw-151074
Erlač Lana, Kamniška ulica 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1444839, reg. št. 118808, izdala UE Maribor. gno-151107
Ferkulj Blaž, Pokopališka ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1826238, reg. št. 258220, izdala
UE Ljubljana. gnf-151541

Brišnik Marija, Brode 25/f, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 902226,
izdala UE Žalec. gnr-151579

Fijavž Marjan, Bratov Pihler 11, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
349474, reg. št. 1895, izdala UE Ljutomer.
gnb-151049

Brković Jovo, Okrogarjeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
16422. gny-151422

Flis Sonja, Jelševica 9, Trojane, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1272171, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnm-151134

Brudar Jaka, Plemberk 1, Stopiče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 41056, izdala UE Novo mesto.
gng-151390

Fortuna Irenca Špelca, Ljubljanska cesta 16, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 897752, reg. št. 9178, izdala UE
Grosuplje. gnc-151369

Ceferin Janez, Črtomirova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433700, reg. št. 155668, izdala UE
Ljubljana. gnv-151225

Fras Marjeta, Zagajski vrh 10, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12744, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-151500

Cindrić Sonja, Matjaževa ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1760770, reg. št. 171381, izdala
UE Ljubljana. gnf-151166

Gašperič Sebastijan, Prešernova 6/b,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8271, izdala UE Črnomelj. gnh-151114
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Golob Dušan, Kuratova 13, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABCH, št. S
1194548, reg. št. 13145. gnj-151387
Gomilšek Andreja, Prvomajska 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 783491,
reg. št. 39266. gno-151332
Gorenjak Marcel, Bezina 14, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14420. gny-151497
Goričanac Branko, Polanškova ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1778207, reg. št.
259362, izdala UE Ljubljana. gnq-151480
Gorjup Andrej, Lambrechtova ulica 2,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 13159. gnw-151174
Gračner Dimitrij, Ulica bratov Učakar
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1050942, izdala UE Ljubljana.
gnm-151509
Grajf Aleksander, Hočko Pohorje 1/a,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1625581, reg. št. 70743, izdala UE Maribor.
gnv-151125
Greben Vilko, Trg Franca Kozarja
14/a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 1173, izdala UE Hrastnik.
gnd-151568
Grešovnik Aleš, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/H BGH, reg. št. 15546, izdala UE
Slovenj Gradec. gnx-151048
Hafner Franc, Hafnerjevo naselje 97,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20343, izdala UE Škofja Loka.
gnq-151280
Halilić Djemsad, Žerjav 68, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 13125, izdala UE Ravne na Koroškem. gnf-151491
Hasanović Fadil, Sinja Gorica 15, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
15196, izdala UE Vrhnika. gnn-151508
Hercog Vlasta, Vodruž 15/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1579305,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnx-151448
Hladin Mateja, Nova cerkev 63, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 383166, reg. št. 37171. gny-151251
Ihan Jožefa, Lucan 25, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 49623, reg. št. 191, izdala UE Piran.
gno-151057
Imenšek Vladislav, Ul. Zofke Kukovič
32, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
876818, reg. št. 21658, izdala UE Maribor. gng-151240

Cvetko Peter, Trgovišče 32, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 5713. gnv-151175

Gerenčer Jožef, Župančičeva ulica 6,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3303, izdala UE Lendava.
gnk-151461

Čater Tomi, Gorica pri Šmartnem 18,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 48031. gnm-151409

Glazer Minja, Pobrežje 148/d, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1349379, izdala UE Ptuj. gnf-151191

Indihar Stanislav, Rožletova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
910040, reg. št. 53701, izdala UE Maribor.
gnc-151469

Čebulj Janez, Naveršnikova 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
250224, reg. št. 3656, izdala UE Maribor.
gnt-151577

Glušič Jan, Raičeva ulica 139, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1434561, reg. št. 237796, izdala UE Ljubljana. gno-151236

Jakopović Dragica, Borštnikova 112, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1692888, reg. št. 60493, izdala
UE Maribor. gnf-151316

Čoh Klavdija, Bistriška cesta 10, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375967, reg. št. 16798, izdala UE Slovenska Bistrica. gnl-151135

Gogić Staniša, Savlje 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH5,
št. S 1945935, reg. št. 174339, izdala UE
Ljubljana. gnv-151400

Jarc Ivan, Prešernova 43, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
676321, reg. št. 9537, izdala UE Domžale.
gnn-151483

Stran

2852 /

Št.

48-51 / 7. 5. 2004

Jeglič Nina, Mladinskih brigad 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1998249, reg. št. 42970, izdala UE Kranj.
gnh-151539
Jenko Janez, Ulica bratov Novak 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1492084, reg. št. 241685, izdala UE
Ljubljana. gnz-151221
Jenko Tomaž, Kržišnikova ulica 10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164917, reg. št. 218509, izdala UE Ljubljana. gnf-151220
Jerenec Damjan, Verstovškova 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151355, reg. št. 110955, izdala UE Maribor.
gnt-151477
Jerič Tanja, Starine 4, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35752, izdala
UE Novo mesto. gne-151267
Jošt Damijana, Sp. Duplje 90, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1552157, reg. št. 55217, izdala UE Kranj.
gnb-151370
Jovanovič Marijana, Seidlova cesta
66, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1698248,
reg. št. 44263, izdala UE Novo mesto.
gnh-151389
Justin Milan, Stantetova cesta 28, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1890707, reg. št. 3508, izdala
UE Velenje. gnw-151149
Justin Srečko, Ulica XIV. divizije 15,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7394, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-151047
Kastelic Dita, Prušnikova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230197, reg. št. 80804, izdala UE Maribor.
gnt-151227
Kerenčič Anton, Vel. Brebrovnik 93,
Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 570, izdala UE Ormož.
gnh-151264
Kern Bogdan, Markovo 2/h, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17921,
izdala UE Kamnik. gnx-151523
Klaves Mirko, Gabrje 53, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1796668, reg. št. 89586, izdala UE
Ljubljana. gne-151342
Kmetič Jur, Dolenji Boštanj 50, Boštanj,
vozniško dovoljenje, št. S 1228739, reg. št.
7320. gnv-151450
Kocjan Boštjan, Dolenje Zabukovje 5, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 991707, reg. št. 9833, izdala UE Trebnje. gnl-151185
Kočevar Mirjana, Glavarjeva ulica
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 15470, izdala UE Ljubljana.
gnv-151075
Kočnik Jožef, Smolnik 9, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001357067, reg.
št. 3919. m-594
Korat Štefan, Vič 37, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 1774. gnq-151455
Kotnik Milanda, Plešivec 73, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023174, reg. št. 25123, izdala UE Velenje.
gnj-151487

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kozmus Janko, Delavska 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 16679.
gnt-151327
Krešlin Maja, Jugovo 14, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 38403. gnh-151064
Križaj Andrej, Moste 11/k, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 1787813, izdala UE
Jesenice. gnl-151385
Krojs Tina, Gradiška 636, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001360334, reg. št. 12756, izdala UE
Pesnica. m-600
Kronovšek Cvetka, Orla vas 27/a, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BFGH, št. S 1830629, izdala UE Žalec.
gnv-151600
Kuhar Simon, Podpeška cesta 208,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 1243963, reg. št. 217121,
izdala UE Ljubljana. gns-151353
Kunstelj Bojan, Partizanska cesta 44,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4345, izdala UE Škofja Loka.
gnk-151386
Kužner Samo, Fram 191, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 669938, reg. št.
92339. gnb-151245
Laktič Miroslav, Prežihova 11, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9941,
izdala UE Brežice. gnr-151129
Lampret Tatjana, Levec 2/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
903262, izdala UE Žalec. gnb-151120
Lang Marjan, Puževci 24/a, Bodonci, vozniško dovoljenje, reg. št. 08424.
gnq-151505
Lepej Anton, Otiški vrh 2, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
1088. gno-151457
Leskovar Peter, Vešenik 20/b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 4457. gne-151346
Levar Slavko, Sokolska ulica 91, Maribor, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1861406, reg.
št. 68670, izdala UE Maribor. gnn-151233
Likar Florijan, Bevkova ulica 9, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1512665, reg. št. 16731, izdala UE Ajdovščina. gnb-151095
Lovšin Marko, Dolenji Lazi 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8037,
izdala UE Ribnica. gnr-151504
Majhenič Igor, Zg. Velka 61, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001278999, reg. št. 12344, izdala UE
Pesnica. m-597
Malagić Amir, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1610528, reg. št. 253427, izdala UE Ljubljana. gnp-151256
Marc Borut, Ul. M. Henigmana 29, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 3572. gne-151492
Markič Vasja, Lemutova ulica 2, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43198, izdala UE Nova Gorica. gns-151278
Mavrič Marija, Ljubija 10, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 7282, izdala UE Mozirje. gnc-151594

Meglič Leon, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1820208, reg. št. 188685, izdala
UE Ljubljana. gnj-151337
Merljak Marija, Oldhamska 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637148, reg. št. 15635, izdala UE Kranj.
gns-151503
Mijovič Liza, Pretnerjeva 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15666. gnj-151241
Mlakar Jana, Ulica Zore Majcnove 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320563, reg. št. 187411, izdala UE
Ljubljana. gnh-151289
Močivnik Marija, Koroška cesta 8/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000048384, reg. št. 21325, izdala UE Velenje. gnb-151320
Modic Martin, Pot na Polšco 37, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10306. gnu-151326
Murn Janez, Ulica Mirana Jarca 37,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4042, izdala UE Novo mesto. gnm-151063
Noč Frančišek, Moste 72, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 961280, izdala
UE Jesenice. gnl-151060
Novak Gregor, Krožna cesta 12, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 42582, reg. št. 43574. gne-151392
Ocepek Darko, Kavče 2/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1485726, reg. št. 30850, izdala UE Velenje.
gnd-151243
Orož Iztok, Založe 45, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1211460, izdala UE
Žalec. gnz-151321
Osolnik Suzana, Rodica, Fajfarjeva ulica
13, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1763733, reg. št. 15661,
izdala UE Domžale. gng-151315
Otoničar Marija, Pševo 20, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523500, reg.
št. 18187, izdala UE Kranj. gnc-151269
Panić Dejan, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1799473, reg. št. 260444, izdala UE
Ljubljana. gns-151103
Paternu Uroš, Videmska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250497, reg. št. 224083, izdala UE Ljubljana. gnj-151162
Penič Dušan, Praprotno 17/a, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. ABHG, reg. št.
3825, izdala UE Škofja Loka. gnf-151291
Petač Katarina, Vikrče 6/a, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297253, reg. št. 226543, izdala UE
Ljubljana. gng-151165
Petelin Jelka, Trnovska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1827013, reg. št. 30180, izdala
UE Ljubljana. gnz-151171
Pirc Uršula, Črešnjice nad Pijavškim 5,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 17275. gnu-151176
Pivac Christian, Kicar 45, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 1518543, izdala
UE Ptuj. gnz-151071
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Planinc Sonja, Ižanska cesta 270/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051553, reg. št. 51999, izdala UE
Ljubljana. gnm-151259
Planinšek Simon, Kozje 67, Kozje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15826,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gng-151490
Plank Henrik, Pešnica 55, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11694,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj-151587
Plavčak Viktorija, Novi trg 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37496.
gnq-151155
Podgornik Edvin, Ločica 67, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1446747, izdala UE Žalec.
gng-151040
Podgornik Tadeja, Otlica 36/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001843643, reg. št. 18505, izdala UE Ajdovščina. gni-151213

Tršinar Tina, M. Blejca 18, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23613, izdala
UE Kamnik. gnq-151205

Selišnik Urška, Rečica ob Savinji 81,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 5362, izdala UE Mozirje.
gnl-151235

Turk Jure, Gorenjska cesta 41/a, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
86150, izdala UE Ribnica. gny-151222

Sintič Zdenka, Jelše 15/b, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21459. gnj-151112
Smolej Fritz Barbara, Papirniška ulica
13/a, Krško, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 47/2004.
gni-151438
Smolnikar Primož, Mekinje, Molkova pot
21, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1435736, reg. št. 22453, izdala UE
Kamnik. gne-151292

Stopar Jože, Pot na Arnes 40, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11069. gnl-151485

Ravnikar Andreja, Krašnova 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735283, reg. št. 13296, izdala UE Kranj.
gns-151178
Rejc Luka, Pot v Čelo 12, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S001496179, reg. št.
11089. gnc-151144
Repnik Petra, Homec, Bolkova ulica 60,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1922010, reg. št. 36423,
izdala UE Domžale. gns-151203
Ribar Jože, Polzela 216, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1079388,
izdala UE Žalec. gni-151463
Rošer Neva, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1736185, reg. št. 32601, izdala UE Velenje. gnl-151410
Rozman Vinko, Ljubljanska cesta 3/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1509533, reg. št. 3803, izdala UE Kamnik. gno-151282
Rozman Vitomira, Spodnje Pirniče 41/b,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343224, reg. št. 230922, izdala UE
Ljubljana. gno-151607

2853

Rusjan Hari, Ul. M. Valentinčiča 7, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9695, izdala UE Nova Gorica. gnf-151041

Ponikvar Alojzij, Podpeška cesta 411,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1193065, reg. št. 76894,
izdala UE Ljubljana. gnt-151077

Ratko Frančiška, Robindvor 47, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 3910.
gnx-151123

Stran

S 708913, reg. št. 13800, izdala UE Slovenska Bistrica. m-593

Polajžar Greta, Sv. Jurij 4, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 14624,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-151262

Primc Ervin, Dolnji Zemon 86/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 001016281, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-151254
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ABFGH, št. S 633060, reg. št. 38670, izdala UE Ljubljana. gnx-151573

Stopar Albina, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1943582, reg. št. 51791, izdala
UE Ljubljana. gnd-151293

Poš Marjana, Žmavčeva 4/b, Maribor,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 874008, reg. št. 71584, izdala UE Maribor. gnt-151152

Št.

Svečak Boštjan, Otemna 13/a, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1200402, reg. št. 37666.
gny-151122
Šauperl Stanko, Dogoše, Dupleška cesta 313, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDFGH, št. S 1850630, reg. št. 26064,
izdala UE Maribor. gnl-151335
Škorja Aljoša, Poženelova 10, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1317487.
gnq-151055
Šorc Rudolf, Petelinje 21, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3731, izdala
UE Postojna. gnc-151394
Štebih Renata, Pacinje 10/d, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1517852, izdala UE Ptuj. gnz-151046
Štuhec Janez, Razvanje, Pod Pohorjem
31/a, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1861064, reg. št. 128593, izdala UE
Maribor. gng-151590
Šuštaršič Janez, Zavrstnik 64, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 147651, izdala UE Litija. gnk-151436
Šverko Bojan, Jamova cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1798258, izdala UE Ljubljana.
gng-151515
Tacer Rajko, Ljubljanska 22, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHC, reg. št.
22054. gne-151417
Tajnšek Ivan, Andraž nad Polzelo 121, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
903389, izdala UE Žalec. gny-151597
Topič Bojana, Puče 26/a, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 49498, reg. št.
62738. gnn-151058

Rukavina Vladimir, Maistrova 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1849902, reg. št. 710, izdala UE
Maribor. gns-151603

Trobevšek Stanislav, Zakal 15, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1162634, reg. št. 14712, izdala UE Kamnik.
gnc-151069

Rupert Beno, Kampolin 68/b, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.

Tršinar Stanko, V Zafošt 33, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

Urbas Jože, Blekova vas 27, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4738, izdala UE Logatec. gno-151557
Vajcer Jožica, Lackova ulica 68, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798273, reg. št. 45872, izdala UE Maribor.
gnn-151158
Varga Rajko, Šentvid pri Stični 160,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 508514, reg. št. 10149, izdala
UE Grosuplje. gnk-151086
Vauhnik Mihael, Zabreznica 50/b, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 605685, izdala UE Jesenice. gnr-151054
Vehar Marjan, Bevke 10/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 280, izdala UE Vrhnika. gnl-151435
Vergles Milena Filomena, Kamniška 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1277908, reg. št. 107446, izdala UE Maribor. gnf-151141
Veselko Irena, Rodica, Jarčeva ulica 20,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 758827, reg. št. 19034, izdala UE Domžale. gnx-151323
Vidic Boštjan, Selo 31/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. 1336213, izdala UE
Jesenice. gng-151190
Vindiš Feliks, Breg pri Polzeli 52/e,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 675286, izdala UE Žalec.
gnn-151183
Vojniković Edin, Rusjanov trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1613325, reg. št. 254672, izdala UE Ljubljana. gnc-151169
Vrtnik Anton, Cirkovce 28, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 364645,
izdala UE Ptuj. gnh-151039
Vučkovič Maja, Ragovska 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35882, izdala UE Novo mesto. gni-151388
Zaletel Stane, Vihre 17, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16335,
izdala UE Novo mesto. gnz-151271
Završek Marko, Jakob pri Šentjurju
5, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1723551, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnv-151150
Žagar Janja, Bazoviška 5, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 31932, reg. št. 8706. gnv-151275
Žaja Ante, Krmelj 86, Krmelj, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 7207,
izdala UE Sevnica. gny-151522
Žgajnar Katarina, Kidričeva 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155280, reg. št. 48014, izdala UE Kranj.
gnm-151059
Žonta Frančišek, Počakovo 26, Radeče, vozniško dovoljenje, št. S 1218113.
gnq-151130

Stran
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Št.
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Zavarovalne police
Berisha Kadri, Mlinska 18, Maribor, zavarovalno polico, št. 183369, izdala zavarovalnica Tilia. m-602
Cesar Mihael, Ulica Toneta Seliškarja
7, Šentjur, zavarovalno polico, št. 412599,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-151196
Černe Marija, Ižanska cesta 428, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 916661, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnq-151230
Črne Radislav, Polje, Cesta XXXIV/
6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
041013354, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnh-151351
Dremelj Jožefa, Veliko Mlačevo 59, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 909343, izdala zavarovalnica Tilia. gnp-151481
Kastelic Olivera, Šmihel 4, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 40203533, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb-151045
Leskovšek Jurij, Litijska cesta 313/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 589809, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-151100
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00101673211, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-151200

mehanizacije Maribor, izdano leta 1988.
m-591

SLOVENICA, zavarovalniška hiša d.d,
Gregorčičeva 11, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 41601005345, življenjsko
zavarovanje vezano na vzajemne sklade,
izdana na ime Levpušček Stanislav, Ledine
165, Nova Gorica, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-151359

Kaiser Stojan, Jarčeva 16, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika IKŠ v Mariboru, izdano leta 1978, 1979 in 1980. m-592

Veseljaj Hisni, Štrekljeva ulica 36, Maribor, zavarovalno polico, št. 691289, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-598

Korošak Branko, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, diplomo Visoke tehniške šole
v Mariboru, št.G/600, izdana 11.5.1978.
gnc-151519

Vuk Roman, Hrastovec 24/e, Zavrč, zavarovalno polico, št. 00101624534, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. PE Maribor.
gnc-151044
Zupanc Marta, Cesta 4. julija 50, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101588696, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-151375
Zupančič Boštjan, Rosalnice 78, Metlika,
zavarovalno polico, št. VIP-AVK 40-206485.
gnd-151193
Žakelj Jože, Rakulk 36, Žiri, zavarovalno
polico, št. AO 1011501015. gnt-151277

Levstik Darja, Rakitnica 21, Dolenja vas,
zavarovalno polico, št. 1180404, izdala zavarovalnica Adriatic. gny-151072

Spričevala

Merljak Marija, Oldhamska cesta 1,
Kranj, zavarovalno polico, št. 1006931, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-151381

Aljančič Alja, Slap 7, Tržič, spričevalo 1.
in 2. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2002 in 2003. gny-151572

Migalić Silva, Dragatuš 37/a, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 0927305, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnu-151501

Ažman Jože, Kamna Gorica 10, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
miličnike, št. II-292/1, izdano leta 28.6.1978.
gnd-151518

Mihevc Jože, Cesta 5. maja 25, Logatec, zavarovalno polico, št. 1164180.
gnf-151266
Mijatović Pejo, Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, zavarovalno polico, št.
AO 627451, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnp-151056
Mlinarič Vladimir, Zgornje Pirniče
94/c, Medvode, zavarovalno polico, št.
00101589760, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-151475
Mudri Tatjana, Ljubljanska 88/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 945048, izdala zavarovalnica Tilia. m-601
Musić Etem, Tovarniška ulica 34, Preserje, zavarovalno polico, št. 589695, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-151528
Nikolič Gojko, Rudija Papeža 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 254897, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-151382
Otrin Janez, Goričica pri Ihanu 41, Domžale, zavarovalno polico, št. 589556, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-151526

Bolka Polona, Ulica Janeza Mežana 10,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2002. gnb-151524
Božič Novka, Pohorska 2, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča v
Celju, izdano leta 1991/92, izdano na ime
Djaković Novka. gny-151272
Božič Novka, Pohorska 2, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Borisa
Kidriča vCelju, izdano leta 1992/93, izdano
na ime Djaković Novka. gnw-151274
Car Marjetka, Topniška ulica 33/c, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ivana Cankarja v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Vida Marjetka. gnq-151530
Gartner Damjana, Pristavška 50, Tržič,
indeks, št. 19379335, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnp-151556
Gorjanc Rajko, Sajevče 5, Hruševje,
spričevalo o končani OŠ Postojna, izdano
leta 1987. gni-151488

Pavlič Jožica, Brezovica pri Zlatem
polju 3, Lukovica, zavarovalno polico, št.
41401000105, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-151520

Grohar Milan, Bašelj 75, Preddvor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole kovinske in elek. stroke Kranj, št. 8-7, izdano
leta 1969. gnw-151199

Pejkunovič Peter, Aškerčeva 4, Velenje,
zavarovalno polico, št. 195907, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-151543
Pokorn Tomaž, Jamova cesta 48, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00102585100, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-151563

Ismaili Faruk, Cesta dveh cesarjev 104/j,
Ljubljana, diplomo Srednje šole Emona Efekta - trgovec, izdana leta 1999. gnf-151341

Rožman Tomaž, Lahovče 75, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. AO

Holzl Katarina, Modrinjakova 12, Maribor, spričevalo o končani OŠ Lukvik Pliberšek Maribor, izdano leta 1991. m-605

Jurša Dominik, Zg. Hoče 10, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Šole kmetijske

Kepic Tina, Zgornji Brnik 46, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2002.
gnc-151494

Kostadinov Daniel, Gornji trg 13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2002. gny-151547
Kuralt Mateja, Pangršica 15, Golnik,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana leta 1971, na ime Tršan Mateja.
gnt-151502
Lampret Martin, Šmartno 22, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC Slovenj Gradec, poslovni tehnik, izdano
leta 2000/01. gnx-151198
Longar Zlatko, Kidričeva 4, Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene tehniške šole Ljubljana, smer visoke
gradnje, izdano leta 1976. gny-151197
Lukić Sandra, Šmartno ob Paki 80,
Šmartno ob Paki, spričevalo 1. letnika
Vrtnarske šole Celje, izdano leta 2002.
gny-151397
Mlakar Matjaž, Kodrova ulica 22, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1990 do 1993. gnq-151534
Novak Erika, Lokovica 6/a, Šoštanj,
indeks, št. 1857, izdala VŠSD Ljubljana na ime Potočnik Erika leta 1979/80.
gnx-151148
Ogorevec Žan, Archinetova 7, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Martina
Krpana v Ljubljani, izdano leta 1998/99 do
2002/03. gno-151082
Perozzi Jerneja, Poklukarjeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnn-151083
Peunik Nataša, Cesta na Dobrovo 98,
Celje, indeks, št. 18980571, izdala FF v
Ljubljana. gnp-151081
Pleško Rado, Volčja jama 11, Šmartno
pri Litiji, obvestilo pri uspehu 1. letnika
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev v Ljubljani, šolsko leto 1984/85.
gnx-151527
Pustovrh Franc, Seškova cesta 5, Medvode, spričevalo 1 in 2. letnika Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1973
in 1974. gnz-151571
Rolih Marjan, Ratež 14, Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTU Novo
mesto, zap. št. 19, izdano leta 1986.
gnb-151270
Rus Mateja, Pugljeva ulica 35, Ljubljana,
indeks, št. 20950227, izdala Pravna fakulteta. gnl-151285
Seljak Justin, Goriška 15, Maribor, spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, poklicni voznik, izdano leta 1976. m-603
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Starc Črt, Vinarska cesta 1, Vipava, indeks, št. 11990035, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gno-151257
Šauperl Igor, Kratka ulica 3, Ceršak, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v
Mariboru, izdano leta 1988. gni-151263
Temelkov Nada, Ribno, Savska cesta 50,
Bled, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gostinske šole Radovljica, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnp-151506
Trček Maja, Tesovnikova ulica 74, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 1996. gnz-151546
Verhovnik Kristina, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole Slovenj Gradec. gnu-151376
Vogrinec Matjaž, Arh. Novaka 7, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika SŠGT Radenci, izdano leta 2001. gnz-151496
Zver Lidija, Goriška ulica 51, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gns-151478

Ostali preklici
ALPETOUR
Potovalna
agencija
d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco št.
0000299/0166/224 z dne 24.10.2002 za
avtobus KASSBOHRER SETRA S 210 H z
reg. št. KR A2-758 in licenco skupnosti št.
GE000408/00166 z dne 26.1.2004, izdala
GZS. gnv-151358
Avguštin Maja, Sela 73, Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico, št. 31230046,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnn-151283
AVTOTRANSPORT KOVAČIČ - Prevozništvo, trgovina, gostinstvo d.o.o., Grm 12,
Trebnje, avstrijsko dovolilnico z oznako 040/
53, št. 003183 in št. 003200. gnq-151605
AŽMAN, d.o.o., LESCE, Tržaška ulica 1,
Lesce, avstrijsko bilateralno dovolilnico, št.
007055, pod oznako 040/02. gnm-151184
Babuder Ksenija, Materija 14, Materija,
delovno knjižico. gnz-151371
Bergant Marjan, Repnje 29, Vodice, delovno knjižico. gnb-151170
Betlai Baki, Vojašniški trg 5, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 496319, S 44486, izdala UE Novo mesto dne 6.6.2001. m-595
Bolčina Gorazd s.p. - prevozništvo,
Cankarjev trg 4/b, Ajdovščina, dovolilnico
za Srbijo in Črno Goro, št. 04SLOY002540o. gnr-151604
Bračko Dušan, Srednje 28/a, Bresternica, vpisni list za čoln, št. 02/03-2928/95,
izdano 13.7.1995. gns-151378
Breznik Vesna, Močna 3/a, Pernica, študentsko izkaznico, št. 41990359.
gnu-151051
Cvetković Rok, Budganja vas 32, Žužemberk, delovno knjižico, reg. št. 41916,
izdana 5.1.1998 pri UE Novo mesto.
gnk-151061
Čaušević Amra, Savska 54, Domžale,
vozno karto, št. 380147 - kombinirana.
gnz-151396

Št.

Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT,
Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico za Belorusijo
št. D 126088, izdala Obrtna zbornica RS.
gnl-151360
Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT,
Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico za Češko
št. D057907, izdala Obrtna zbornica RS.
gnk-151361
Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT, Brstje
14/b, Ptuj, dovolilnico za Češko št. D075514,
izdala Obrtna zbornica RS. gnj-151362
Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT, Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico za Rusko republiko
št. D135499, izdala Obrtna zbornica RS.
gni-151363
Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT,
Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico za Slovaško
št. D119533, izdala Obrtna zbornica RS.
gnh-151364
Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT,
Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico za Slovaško
št. D119937, izdala Obrtna zbornica RS.
gng-151365
Držaj Bojan s.p., db TRANSPORT,
Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico za Ukrajino
št. D140663, izdala Obrtna zbornica RS.
gnf-151366
Dvoršak Stanko - avtoprevoznik s.p.,
Špindlerjeva 13, Ptuj, dovolilnico za Hrvaško št. 1218, koda E042793, izdana
29.3.2004 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gnv-151050
FERDINAND POSEDI d.o.o., Tišinska
ulica 29/c, Murska Sobota, potrdilo za registracijo vozila Škoda fabio 1.4 Comfort,
55kW, št. šasijeTMBNC46Y433741479,
leto izdelave 2003. gnr-151479
Ficko Matija, Koreno 2, Lukovica, vozno
karto, št. 380310, izdal Kam Bus kamnik.
gnh-151564
Forjan Aleš, Roška ulica 7/b, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 22046830, izdala
Fakulteta za šport. gnb-151545
Hrovat Merič Robert, Krtina 13, Dob,
vozno karto, št. 1082, 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnx-151348
Imamovič Jasmina, Partizanska 7, Tržič,
delovno knjižico. gnw-151374
IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco, št. 0000420/00223/237 za
vozilo znamke TAM, tip 190A 110T, reg. št.
CE A2-977, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gny-151247
Kerpan Nina, Cesta na Bokalce 58,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnz-151246
Klemenc Viljem, Nusdorferjeva 5, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 10737,
izdana 24.3.1999. gnf-151216
Kočevar Uroš, Želebej 10/a, Metlika, študentsko izkaznico, št. 19369530, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gni-151163
Kolenc Klemen, Lastovče 46, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01099485,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-151260
Korun Janez Andrej, Jagoče 3, Laško,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-833/97, ser. št. VČ - 420/97.
gnj-151237
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Korun Janez Andrej, Jagoče 3, Laško,
dokument VHF GMDSS, št. 02/09-8752/99,
izdano 12.7.1999. gni-151238
Kragelj Matjaž, Prekomorskih brigad 3,
Tolmin, vozno karto, št. 131, izdal Avrigo
Gorica. gnm-151384
Krajnc Danilo, Ulica bratov Komel 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-151581
Kramberger Matjaž, Boršnikova 39, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1042/00, ser. št. VČ 001019, izdano 16.5.2000. gnn-151333
LB Leasing Koper, Ferrarska 10, Koper - Capodistria, vpisni list za čoln, št.
01/03-1366/2001, reg. št. PI 3253, izdano
5.11.2001. gnb-151495
Liupar Danilo, Lahovče 77, Kranj, izvod licence, št. 1077, izda pro OZS dne
30.4.2003 za vozilo iveco Eurotrakker Mp260E, KR D9-663. gnj-151537
Maček Marjan, Sudbahn str. 6, A-9800
Spittal/Drau Avstrija, potrdilo o opravljenem
strokovnmem izpitu za kvalificiranega delavca, izdala Poklicna gradbena šola v Ljubljani, leta 1960. gnr-151529
Marc Borut, Ulica Maksa Henigmana
29, Dolenjske Toplice, orožni list, št. 21341,
reg. št. 447, izdala UE Novo mesto dne
27.5.2002. gnx-151373
More Lin, Kidričeva 53, Trzin, vozno karto, št. 360066. gnr-151379
Mujagić Selvedin, Črni vrh 64, Črni vrh
nad Idrijo, dijaško izkaznico, izdal SETŠ
Nova Gorica. gng-151265
Odlazek Marko, Pečinska ulica 5, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1542/02, VČ 02-8233.
gnr-151279
Pačnik Neva, Stegne 25, Moravče,
vozno karto, št. 330719, izdal Kam bus.
gnd-151368
Panić Dejan, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64980108, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnr-151104
Pečnik Miha, Zavrh pod Šmartno goro
13/c, Ljubljana Šmartno, delovno knjižico.
gnp-151531
Pelicon Erik, Šempas 103, Šempas,
študentsko izkaznico, št. 19384155, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-151372
Peterka Marta, Študljanska cesta 76,
Domžale, delovno knjižico. gnx-151498
Petrič Denise Mateja, Ropretova cesta
36, Mengeš, vozno karto, št. 330308, izdal
Kam bus. gnv-151250
Petrović Tanja, Cesta 13. julija 10/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnw-151124
Pihler Zoran, Pomjan 14/a, Šmarje,
orožni list, št. OL3334, izdan 29.3.2002.
gne-151217
Platovšek Tilen, Prušnikova ulica 13,
Ljubljana-Šentvid, službeno izkaznico, št.
1843, izdalo MORS. gnh-151164
Pogačnik Lučka, Erbežnikova ulica 34,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4984/97, VČ-1888/97.
gnh-151239
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Pohlen Boštjan, Dekani 218/b, Koper
- Capodistria, študentsko izkaznico, št.
41970041, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnh-151514
Porsche Inter Avto d.o.o., Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128/a, Maribor, uradno carinsko deklaracijo št. 8651, izdana
15.4.2004 za vozilo VW TOURAN, št. šasije
WVGZZZ1TZ4W144378. gns-151053
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02/09-328/00, izdalo Ministrstvo ta promet in zveze - Uprava RS za pomorstvo.
gnd-151493
Rebernik Manja, Lavrica, Pod Strahom 40, Škofljica, preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. L. RS, št. 42/2004.
gnj-151437

Potrč Karel, Jaskova ulica 41/a, Maribor,
delovno knjižico. gny-151551

SeCOM Krško d.o.o., Vrbina, p.p. 265,
Krško, izvod licence št. 0002495/83, za tovorno vozilo IVECO Eurocargo z reg. oznako KK 14-19C. gnl-151035

Primec Boštjan, Gornji Rudnik II/2, Ljubljana, potrdilo za uporabo VHF postaje, št.

Strmšek Igor s.p. - Avto taxi, Količevo 67,
Domžale, generalno licenco , št. 006837/

1628/04-RN 16/2003 z dne 13.5.2003.
gnn-151308
Ščukovt Črtomir, Betajnova 17, Vrhnika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02-13/1546-02/VČ-8231. gnb-151145
Treska Stjepan, Gaberje, Glavna ulica
10, Lendava - Lendva, delovno knjižico, izdano v UE Ljubljana. gnp-151106
Trinko Timotej, Ulica Matije Tomca
1, Domžale, vozno karto, št. 330145.
gnt-151377
Zbodulja Damjan, Hrenova ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-151070
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