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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 17123-02-403-47/2004

Ob-14945/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za dobavo informacijske opreme, št.
17123-02-403-47/2004, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48-51/04, Ob-11952/04, se
spremenijo 6., 8. (a), 9. in 14. točka objave
tako, da se pravilno glasijo:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 12. 7. 2004, predvideni
zaključek oziroma rok dobave pa 45 dni od
podpisa pogodbe.
8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 6. 2004, najkasneje do 10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2004,
ob 12. uri, na naslovu: Fakulteta za policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
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 28. 6. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 16-20/04

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ob-15372/04

Popravek
V javnem razpisu za predmet javnega
naročila: živila, objavljenem v Ur. l. RS, št.

4. 6. 2004

58 z dne 31. 5. 2004, Ob-14493/04, se popravi 3.a točka:
3.a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila: živila, in sicer tako, da se
doda sklop XVIII: jajca.
Splošna bolnišnica Novo mesto

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
Ob-15368/04
Preklic
Preklicujemo objavo javnega razpisa
za 1. fazo izgradnje prizidka dveh učilnic
pri adaptaciji in dograditvi osnovne šole in
športne dvorane v Mozirju, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 44-47/2004 z dne
30. 4. 2004, Ob-11097/04.
Občina Mozirje

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. 65-5/00-6

Ob-14932/04

Zavrnitev ponudb
V skladu z določilom prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da sta naročnika v javnem naročilu storitev po odprtem
postopku za opravljanje investitorskega
inženiringa za Športno dvorano v Novi Gorici, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
1 z dne 9. 1. 2004, popravek v Uradnem
listu RS, št. 8 z dne 30. 1. 2004, zavrnila
vse ponudbe.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
in Mestna občina Nova Gorica
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Ob-14938/04
Razveljavitev
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnih naročil za »storitev revidiranja računovodskih izkazov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
terjatev sklada, namenskega premoženja
in sredstev za delo in po potrebi posameznih računov, ki jih vodi sklad, za obdobje
2004 – 2006«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/04 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8360/04.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 4103

Ob-15140/04

Razveljavitev
Javni razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 26-29 z dne 26. 3. 2004, za oddajo
javnega naročila za opravljanje varnostno-receptorskih storitev, se razveljavi.
Javno komunalno podjetje,
Prodnik d.o.o.
Ob-15382/04
Popravek
V javnem naročilu za 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, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 48-51 z dne 7. 5.
2004, Ob-11985/04, se popravi 14. točka
in pravilno glasi:
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, in sicer:
Pogoj pod 12. alineo se po novem pravilno glasi: Ponudnik mora poimensko navesti
odgovorne revidente za izdelavo revizije
posameznih načrtov, ki morajo izpolnjevati
zakonske pogoje za odgovornega revidenta, in sicer: za načrt 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).
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Št.

61 / 4. 6. 2004
Ob-15538/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za čiščenje
prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47 z
dne 30. 4. 2004, Ob-11081/04, se spremenita 9. (a) in 10. točka objave tako, da se
pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 6. 2004 do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 6. 2004 ob 12.30, v sejni sobi
bolnišnice.
Splošna bolnišnica Jesenice

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 961-10/04

Ob-15544/04

Preklic
Naročnik Zavod RS za zaposlovanje preklicuje javni razpis za ugotavljaje usposobljenosti izvajalcev izvedbe priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih kvalifikacij za brezposelne osebe, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 23. 4. 2004
pod številko 961-10/04; Ob-10331/04.
Vloge, ki so prispele na omenjeni javni
razpis do prvega roka odpiranja, se bodo v
soglasju z vlagateljem, upoštevale v nadaljnem postopku ugotavljanja usposobljenosti
izvajalcev priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih kvalifikacij za brezposelne
osebe.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 01/2004-1
Ob-15012/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški material (sklop 1: pisarniški
potrošni material, sklop 2: računalni-
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ški potrošni material za tiskalnike HP,
sklop 3: računalniški potrošni material
za ostale tiskalnike ter fotokopirne in
faks naprave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 94 točk,
popust na cenik blaga, ki ni zajet v obrazcu
predračuna – 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana; sklop 2:
Pavlin d.o.o., Grič 9, 1000 Ljubljana; sklop
3: DZS d.d., divizija veleprodaja, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirne vrednosti pogodb (z DDV): sklop 1: 28,000.000
SIT; sklop 2: 23,000.000 SIT; sklop 3:
12,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop1: 3;
sklop 2, 3: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti iz obrazca predračun: sklop 1:
15,118.565,48 SIT, 12,857.683,33 SIT; sklop
2: 14,076.862,54 SIT, 13,481.514 SIT; sklop
3: 6,734.440,34 SIT, 6,043.401,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 404-08-292/2001-30
Ob-15013/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 7. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zamrznjene in konzervirane vrtnine
in sadje.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 61,357.328,52
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,357.328,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 87-88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57815.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 35
Ob-15102/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
267 mopedov s stranskimi torbami in 165
mopedov brez stranskih torb.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 75 točk, servisna mreža
do 15 točk, garancijska doba 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Tomos d.o.o., Šmarska c.
4, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 96,084.900 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,084.900 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: 28. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

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. 74/04
Ob-14943/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri rekonstrukciji objekta
za potrebe VDC Tončke Hočevar enota
Zelena Jama.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arba Plus d.o.o., Pot v
Smrečje 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 39,969.379,05
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,956.839,44 SIT, 39,173.388,60 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: 25. 5. 2004.
VDC Tončke Hočevar
Št. 015/04
Ob-14982/04
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: 3. 5. 2004.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega
mostu čez Hrenški potok v Malečniku na
R3-709/8614.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NGR d.d., Miklavška 82,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 83,513.691 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,000.000 SIT, 83,513.691 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 016/04
Ob-14983/04
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. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega
mostu čez Čemšeniški potok v Kokri na
cesti R1-210/1106.
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: 54,785.429
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,386.486 SIT, 54,785.429 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 030/04
Ob-14984/04
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: 12. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu Trebija na cesti R2-408/1375 v km 6.700.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GZL Geoprojekt d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 104,798.982
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,798.982 SIT, 89,108.455 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 020/04
Ob-14985/04
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: 11. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazov in obnova
vozišča Pilštajn-Golobinjek na cesti
R3-683/1169 od km 6.300 do 6.600.
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: 83,302.673
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,801.060 SIT, 83,302.673 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 035/04
Ob-14986/04
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: 12. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev Levec: kolesarska
povezava Medlog–Levec cesta G1-5/0286
Arja vas–Celje od km 2.500 do km 3.250.
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: 34,670.563 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,433.977 SIT, 34,670.563 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 041/04
Ob-14987/04
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: 12. 5. 2004.

Št.

61 / 4. 6. 2004 /

Stran

3555

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste Postojna–
Rakov Škocjan cesta RT-914/1372.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja 14,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 53,880.036
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,617.103 SIT, 53,880.036 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 055/04
Ob-14988/04
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. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-635/1121 Lesce–Kamna Gorica–Lipnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 84,396.936
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,024.778 SIT, 84,396.936 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 43
Ob-15015/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 9. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi poštnih prostorov pošte Mozirje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 42,280.626,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 35,056.545 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,474.523,56 SIT, 42,280.626,10 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: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 41
Ob-15017/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi poštnih prostorov pošte Ponikva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 19,386.504
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 15,766.335 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,672.953 SIT, 19,386.504 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: 28. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 42
Ob-15018/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 9. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi poštnih prostorov pošte 3104 Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 32,248.204,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 27,033.465 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,152.828 SIT, 32,248.204,10 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: 28. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 956-1/2004
Ob-15048/04
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru; tel.
02/654-23-09; faks 02/653-07-91; e-mail:
obcina.pesnica@pesnica.si.
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3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja biološke čistilne
naprave s precejalnikom v naselju Pesnica pri Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, reference 10%,
finančna usposobljenost 10% in garancijska
doba 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d.,
Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 85,541.278,91
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 103,433.046,62 SIT, 85,541.278,91
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: 25. 5. 2004.
Občina Pesnica
Št. 110-1/04
Ob-15080/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 9. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Pesnica–Slivnica:
pododsek Zrkovska cesta–priključek
Pesnica; gradnja mostu 10-3, 6-1: most
čez reko Dravo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe je
bila najnižja cena in druga merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NGR d.d., Miklavška c.
82, Hoče.
7. Pogodbena vrednost: 4.194,396.043,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4.378,836.270,24 SIT, 4.194,396.043,08
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
št. 1068/98.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-15318/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/235-52-80,
faks 02/235-52-12.
3. Datum izbire: 23. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških,
strojnih in elektro instalacijskih del pri

izgradnji prizidka k fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Univerze v Mariboru »G2« na parceli št.
1496 in 1498 k.o. Koroška vrata/vogal
Prežihove ulice in Koroške ceste.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prevent Gradnje, d.o.o., Kidričeva 6, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/882-30-00, faks 02/882-30-10.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
2.370,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 990,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV) 2.441,376.958,50 SIT,
2.370,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: /
Univerza v Mariboru
Ob-15400/04
1. Naročnik: Žalske lekarne Žalec.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6, 3310
Žalec.
3. Datum izbire: 17. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: arhitektonsko gradbena in
obrtniška dela v lekarni Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, valuta.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont d.d., Celje.
7. Pogodbena vrednost: 44,543.163,12
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: od 44,770.004 SIT do 44,543.163,12
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 57 z
dne 7. 5. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2004.
Žalske lekarne Žalec

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. 002/04
Ob-14989/04
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.
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3. Datum izbire: 11. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova talnih
obeležb na državnih cestah – območje 1
– CE.
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: 104,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,568.304 SIT, 108,992.370 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 404-01-31/2004
Ob-15071/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
3. Datum izbire: 14. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
idejnega projekta za Ekonomsko šolo
Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IZTR inženiring in projektiranje d.o.o., Slovenska cesta 19, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,500.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s
pogajanji brez predhodne objave po 2. točki
prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 107/1-04
Ob-15095/04
1. Naročnik: Srednja elektro in strojna
šola Kranj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj.
3. Datum izbire: 13. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje šolskih prostorov in športne dvorane v izmeri 9.021 m2 z okolico in z materialom
za čiščenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Manicom, Podjetje za čiščenje, vzdrževanje, urejanje okolice in adaptacije, d.o.o., Ljubljana, Povšetova ulica 65,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,080.000
SIT/leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: na javni razpis
je prispelo 8 veljavnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: te vrednosti ni, ker je bil razpis za celotno storitev.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnejših informacij o
naročilu ni.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2004.
Srednja elektro in strojna šola Kranj
Št. 21
Ob-15101/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev:
I. sklop: storitve za podjetja in fizične
osebe – oblikovanje naslednjih reklamnih materialov: 5 x prospekt – zgiban, 2
x prospekt – knjižica, 5 x letak, 9 x oglas,
4 x dopisnica, 4 x direktno pismo, 3 x
plakat, 2 x TV telop, 3 x radijski oglas,
4 x samolepilna nalepka, 4 x banner na
internetu, 1 x predstavitvena mapa Pošte
Slovenije,
II. sklop: filatelija – oblikovanje: 2 x
tipski oglasi (razpis predlogov za nove
znamke), 1 x tematski oglasi (znamke za
nefilateliste), 2 x poslovni oglasi (znamke kot poslovno darilo), 2 x filatelistični
oglasi (novi filatelistični izdelki),
III. sklop: korporativno oglaševanje
– oblikovanje: 6 x časopisa Pošta (izvedbeno oblikovanje posameznih številk), novoletni program: 2 x novoletna
voščilnica, 2 x stenski koledar, 2 x žepni
koledarček, CGP – celostna grafična podoba Pošte Slovenije: 50 x izvedbeno oblikovanje obrazcev in ostalih materialov,
določenih v CGP Pošte Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: I. sklop: 50% cena, 50%
ocenitev osnutka, II. in III. sklop: najnižja
vrednost za sklop.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I. sklop – storitve za podjetja in fizične osebe Kompas Design d.d.,
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, II. sklop
– filatelija – Kraft & Werk, d.o.o., Slomškov
trg 14, 2000 Maribor, III. sklop – korporativno oglaševanje – Rogač RMV, d.o.o., Rožna
dolina, Cesta XV/14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop
– 11,245.000 SIT brez DDV; II. sklop
– 2,219.000 SIT brez DDV in III. sklop
– 2,016.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop – 15,442.000 SIT, 3,272.000
SIT brez DDV; II. sklop – 2,412.119 SIT,
2,219.000 SIT brez DDV in III. sklop –
15,270.000 SIT, 2,016.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 3-2/04
Ob-15320/04
1. Naročnik: Institut »Jožef Stefan«.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 423-22-205, tel. 01/477-33-20.
3. Datum izbire: 18. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: uvedba informacijskega sistema IJS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje pogojev iz razpisne
dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– PRO-BIT d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Konjice,
– Razvojni center IRC, Ulica XIV. divizije
14, Celje,
– ITS
Intertrade
Sistemi
d.o.o,
Leskoškova 6, Ljubljana,
– Perftech d.o.o., Pot na Lisice 4, Bled,
– MAOP d.o.o., Moškirčeva 39, Ljubljana,
– MC Center za informacijski inženiring,
Koprska 98, Ljubljana,
– ORG. TEND d.o.o., Ulica heroja
Šaranoviča 37, Maribor,
– SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116,
Ljubljana.
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: Ur. l. RS, št. 32 z
dne 2. 4. 2004, Ob-8469/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2004.
Institut »Jožef Stefan«

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 110-1/04
Ob-15076/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije
4, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
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Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Ivo Toman, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 5: Vransko–Blagovica, 1223
Blagovica, Slovenija, tel. 01/723-49-15,
faks 01/723-43-30, elektronska pošta:
Ivo.Toman@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00235.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: AC
Celje–Ljubljana, odsek 6: Vransko–Blagovica, pododsek 6/2: Trojane–Blagovica: nabava vozil, mehanizacije in
opreme za vzdrževalno avtocestno bazo
Vransko.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: julij 2004.
II.5) Drugi podatki:
Kraj dobave: Čeplje pri Vranskem.
Predviden rok dobave je februar 2005.
Sredstva so zagotovljena s kreditom
EIB.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00235.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
DARS d.d.
Ob-15409/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije, soba 14, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3511-8/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava in montaža 19 kosov operacijskih
miz s pripadajočo opremo za SB Murska
Sobota, SB Novo mesto, SB Izola, SB
Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 11. 6. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Št. 64/2004
Ob-14841/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pesnica, kontaktna oseba: Dušan Janežič, Pesnica pri Mariboru 39A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-23-42, faks 02/653-07-91, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Jarenina.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija stavbe Osnovne šole Jarenina z iz-
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gradnjo vrtca in potrebnih prostorov za
9-letko.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: junij 2004,
– gradnje: avgust 2004.
II.7) Datum zaključka: november 2005.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Občina Pesnica
Ob-15319/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: obnova Jamove ceste (odsek Koprska – Tbilisijska cesta).
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana – Jamova
cesta.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502, 503.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: obnova ceste in komunalne infrastrukture.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 14. 5. 2004,
– gradnje: 20. 8. 2004.
II.7) Datum zaključka: 31. 10. 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-165/2004, št.
javnega naročila 04/320802.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Mestna občina Ljubljana

Storitve
Št. 2680-4/2004
Ob-15051/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba Maksimiljan Dolinšek, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-60, faks
02/234-14-52, elektronska pošta: maksimiljan.dolinsek@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1 .
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: Izdelava idejnih zasnov in idejnega projekta
za elektrifikacijo in rekonstrukcijo proge
Pragersko-Hodoš.

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2004.
Javna agencija
za železniški promet RS
Ob-15336/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN: 16-19/04.
II.2.3) Kategorija storitve: 1A.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvedba projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v Splošni bolnišnici Novo mesto.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 9. 2004.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-19/04.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Javni razpisi
Blago
Ob-15381/04
Popravek
V javnem razpisu za pisarniški material, objavljenem v Ur. l. RS, št. 54-55 z dne
21. 5. 2004, Ob-13866/04, se pri I.3) točki
naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo
dopolni: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na navedenem naslovu vsak delovni
dan v času od 10. do 11. ure.
UL Filozofska fakulteta
Ob-15391/04
Popravek
V javnem razpisu za izdelavo načrta, dobavo in montažo stropnih električnih dvigal
– transporterjev za nepokretne osebe na oddelku B2, objavljenem v Ur. l. RS, št. 54-55
z dne 21. 5. 2004, Ob-12884/04, se popravi
IV.3.3) točka, ki se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2004 do 10.
ure.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
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Ob-15397/04
Popravek
V javnem razpisu za sklepne endoproteze, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
57-58 z dne 28. 5. 2004, Ob-14705/04, št.
5020-8/2004, se v točki II.1.9) sklopi pravilno glasijo:
Sklop št. 01
2) Kratek opis: anatomsko oblikovana
kolčna endoproteza.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: trapezoidno oblikovana
brezcementna kolčna endoproteza z metalno mrežasto strukturo v proksimalni tretjini
femoralnega dela.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: klinasto oblikovana ravna
brezcementna endoproteza tip 1.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: klinasto oblikovana brezcementna kolčna endoproteza z menjalnim
vratom tip 2.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: klinasto oblikovana ravna
brezcementna endoproteza, deblo prekrito s
hydroksiapatitom tip 3.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: brezcementna kolčna endoproteza z ohranjanjem spongiozne kosti v
proksimalni femoralni metafizi.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: anatomska brezcementna kolčna endoproteza v obliki “s” z vzdolžnimi žlebovi.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: standardna stožčasta
brezcementna kolčna endoproteza.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: cementirana anatomsko
oblikovana endoproteza kolka.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: cementirana endoproteza
kolka - ravno deblo.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: cementirana endoproteza
kolka z visoko polirano površino.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: kolenska totalna endoproteza tip 1.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: kolenska totalna endoproteza tip 2.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: kolenska totalna endoproteza tip 3.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: kolenska totalna endoproteza tip 4.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: kolenska totalna endoproteza tip 5.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: kolenska totalna endoproteza tip 6.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: cementirana anatomsko
oblikovana endoproteza kolka - travma.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: cementirana biartikularna
endoproteza kolka - travma.
Ministrstvo za zdravje
Ob-15665/04
Popravek
V javnem razpisu za zdravila, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13958/04, se popravi točka IV.3.3)
in se pravilno glasi:

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 do
12. ure.
Ministrstvo za zdravje
Ob-15666/04
Popravek
V javnem razpisu za katetre, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004,
Ob-13956/04, se popravi točka IV.3.3) in se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 6. 2004 do
12. ure.
Ministrstvo za zdravje
Št. 424-1/2004
Ob-14937/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koroška Bela, kontaktna
oseba: Danica Bolčina, Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/580-64-05, faks 04/580-64-04, elektronska pošta: danica.bolcina@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JaneS-Nepremičnine, Janez
Slevec, s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-871 ali 041/648-599,
faks 04/58-63-871, elektronska pošta:
mar.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JaneS-Nepremičnine, Janez
Slevec, s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-871 ali 041/648-599,
faks 04/58-63-871, elektronska pošta:
mar.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane (1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki; 3. ribe, 4. sveža
zelenjava in sadje; 5. zamrznejna in konzervirana zelenjava in sadje; 6. sadni sokovi in
sirupi; 7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo; 8. ostalo prehrambeno blago).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Cesta talcev 2, Koroška Bela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ponudbe se
lahko predložijo za: en sklop, več sklopov,
vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 12,600.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun JaneS Nepremičnine, Janez
Slevec s.p., C. m. Tita 86, Jesenice, št.
05100-8011094270, odprt pri A Banki Vipa
d.d., Exp. Jesenice, namen plačila: RD Koroška Bela.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 8. 6. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 8. uri; Osnovna šola Koroška Bela, I.
nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Osnovna šola Koroška Bela
Št. 506
Ob-14953/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska
Gora, kontaktna oseba: Monika Jakelj, Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora, Slovenija,
tel. 04/588-48-50, faks 04/588-48-51, elektronska pošta: osjvkg.tajnistvo@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JaneS-Nepremičnine, Janez
Slevec, s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-38-71 ali 041/648-599,
faks 04/586-38-71, elektronska pošta:
mar.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JaneS-Nepremičnine, Janez
Slevec, s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-38-71 ali 041/648-599,
faks 04/586-38-71, elektronska pošta:
mar.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
šolske prehrane (1. mleko in mlečni izdelki; 2. meso in mesni izdelki; 3. ribe, 4.
sveža zelenjava in sadje; 5. zamrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje; 6.
sadni sokovi in sirupi; 7. kruh, pekovsko
pecivo in slaščičarsko pecivo; 8. ostalo
prehrambeno blago).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Koroška ulica 12, Kranjska Gora.
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II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 16,850.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila – nakazilo na
transakcijski račun št. 05100-8011094270,
odprt pri A Banki Vipa d.d., Exp. Jesenice,
namen plačila: RD Kranjska Gora.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 6. 2004 ali 23 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 8. 6. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 6. 2004
ob 13. uri; Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora, Koroška ulica 12, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora
Št. 156/1
Ob-14954/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Žirovnica, kontaktna oseba:
Blanka Tramte, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 04/580-91-50, faks
04/580-91-55, elektronska pošta: blanka.tramte@osrg-zirovnica.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JaneS-Nepremičnine, Janez
Slevec, s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-38-71 ali 041/648-599,
faks 04/586-38-71, elektronska pošta:
mar.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JaneS-Nepremičnine, Janez
Slevec, s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-38-71 ali 041/648-599,
faks 04/586-38-71, elektronska pošta:
mar.jerala@volja.net.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
šolske prehrane (1. mleko in mlečni izdelki; 2. meso in mesni izdelki; 3. ribe, 4.
sveža zelenjava in sadje; 5. zamrznejna
in konzervirana zelenjava in sadje; 6.
sadni sokovi in sirupi; 7. kruh, pekovsko
pecivo in slaščičarsko pecivo; 8. ostalo
prehrambeno blago).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Zabreznica 4, Žirovnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 17,574.999,75 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila – nakazilo na
transakcijski račun št. 05100-8011094270,
odprt pri A Banki Vipa d.d., Exp. Jesenice,
namen plačila: RD Žirovnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 6. 2004 ali 27 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 8. 6. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2004
ob 13. uri; Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Osnovna šola Žirovnica
Ob-15006/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in

javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup motorizirane glave studijskih stativov s spremljajočo opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 8. 2004, v vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 10% pogodbenega zneska kot avans,
v 10 dneh od dneva pričetka veljavnosti pogodbe;
– 80% v roku 7 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu blaga v skladišču
naročnika v Ljubljani;
– 10% v roku 7 dni po končnem prevzemu blaga, vendar ne kasneje kot 30 dni od
uspešno opravljenega kosovnega prevzema
blaga v skladišču naročnika v Ljubljani.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 028/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
028/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 028/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
028/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna. Razpisna
dokumentacija v pisni obliki pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566, z oznako predmeta

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
plačila (RTV 028/2004-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 6. 2004
ob 10. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-15007/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Danijela
Gorišek, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000, faks 03/42-33-666,
elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič
in Roman Kampoš, Gregorčičeva ulica 7,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-681,
faks 03/42-33-757, elektronska pošta:
dusanka.pekarovic@guest.arnes.si in roman.kampos@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje-tajništvo
pomočnika direktorice za finance, kontaktna
oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica
3, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-042,
faks 03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica Celje-tajništvo pomočnika direktorice
za finance, kontaktna oseba: Milena Vulovič,
Gregorčičeva ul. 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042, faks 03/42-33-753, elektronska
pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
nakup in dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Celje, Oblakova ulica 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 32 milijonov
tolarjev;
– 140 računalnikov,
– 70 LCD monitorjev,
– 35 tiskalnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotavlja 30-dnevni rok plačila od datuma
dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina izvajalcev mora pred-

ložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu 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 da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijki 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da je predložil BON 1 ali BON 2 ali potrdilo poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih niso bili blokirani;
– da ima:
– v zadnjih 6 mesecih neporavnane obveznosti 0 dni (BON 1, poglavje E. Finančna
disciplina) ali
– število dni blokad transakcijskega
računa v preteklih 6 mesecih vključno do
dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 8 obrazca BON 2 enako 0 ali
– potrdila poslovnih bank, ki vodijo njegove transakcijske račune, da le-ti v preteklih
6 mesecih niso bili blokirani;
– da je v zadnjih 2 letih pred objavo javnega razpisa izvedel najmanj dva po vrednosti (ocenjena vrednost javnega naročila,
ki ne vključuje DDV), temu javnemu naročilu
enaka ali večja posla dobave računalniške
opreme (reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji so v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila : plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do
11. ure .
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2004.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 12. uri, sejna soba kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-15009/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaže pohištvene
opreme na pošti 1422 Trbovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 500.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 500.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih situacijah
v roku najmanj 90 dni od izstavitve, in sicer na transakcijski račun ponudnika do
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
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– 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 14. 9
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 304/04
Ob-15010/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna ose-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem licenc – ponudbe se lahko oddajo
za celoten sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Republika
Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: licence OSL MS OFFICE
PRO.
3) Obseg ali količina: 450 licenc.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
licenc – ponudbe se lahko oddajo za celoten sklop.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 1. 9. 2004
in/ali konec 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,
2. veljavni izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence iz katerega je
razvidno, da ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v ka-

zensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb),
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), 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. notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb), da
ponudniku na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), 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,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
finančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika:
– priložena specifikacija predračuna.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
001100-6030277894, sklic na številko 00
45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 7. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 123 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2004
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1v I. kleti.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 55
Ob-15033/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec »Mornarček« Piran, kontaktna oseba: Nataša Stojkovič, Ulica IX. korpusa 40,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/6710-100,
faks 05/6710-101, elektronska pošta: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
I.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec »Mornarček« Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
1. splošno prehrambeno blago,
2. salame,
3. sveže meso in izdelki,
4. siri, mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. zelenjava in sadje,
7. zmrznjene ribe,
8. jajčne testenine,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. čaji,
11. vložena zelenjava in sadje,
12. perutnina,
13. jajca,
14. krompir,
15. jabolka,
16. sladoledi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 1.
9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da 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 blago najmanj v
3 javnih zavodih s področja predšolske vzgoje in izobraževanja;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni
čas en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila pred objavo naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.

Št.

61 / 4. 6. 2004 /

Stran

3563

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– seznam najvažnejših dobav blaga;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka
podračuna: 01290-6030640385.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 5. 7. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.4) Dodatne informacije: Nataša
Stojkovič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Vrtec „Mornarček” Piran
Št. 33/2004
Ob-15035/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora,
kontaktna oseba: odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, 1000 Ljubljana,
Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja
Gora, Slovenija, tel. 01/788-78-24, faks
01/788-78-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vzgojno izobraževalni zavod
Višnja gora, odvetnica Breda Razdevšek,
Slomškova 4, 1000 Ljubljana, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora, Slovenija, tel. 01/439-16-30, faks 01/439-16-34,
elektronska pošta: breda.razdevsek@odvetnika-bb.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Odvetnica Breda Razdevšek,
kontaktna oseba: odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel. 01/439-16-30, faks 01/439-16-34.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vzgojno
izobraževalni zavod Višnja Gora, Cesta
Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe zavodske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojno izobraževalni
zavod Višnja gora, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 1,161.610 SIT.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 3,461.087 SIT.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
3) Obseg ali količina: 313.700 SIT.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 319.000 SIT.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: olja in izdelki.
3) Obseg ali količina: 343.780 SIT.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: 1,921.220 SIT.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje.
3) Obseg ali količina: 422.260 SIT.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: 358.100 SIT.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 282.170 SIT.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: kruh, pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: 2,266.500 SIT.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 390.749 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope; ponudniki pa
lahko predložijo tudi ponudbo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
11,240.176 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem postopku
za sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba in samostojni pod-
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jetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi
priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot
pod točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 15
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2004
do 9. ure pri Odvetnici Bredi Razdevšek,
Slomškova 4, 1000 Ljubljana od 10. do
12. ure.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na
transakcijski račun št. 29000-0001149307
pri banki BankAustria in Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, s pripisom za namen: razpisna
dokumentacija VIZ Višnja gora. Dokazilo
o vplačilu morajo dostaviti na naslov Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 5,
1000 Ljubljana pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 6. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika Vzgojno izobraževalni
zavod Višnja gora, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja gora.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: v slovenskem jeziku.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2004.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2004
ob 10. uri; Vzgojno izobraževalni zavod
Višnja gora, Cesta Dolenjskega odreda 19,
1294 Višnja gora.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Vzgojno izobraževalni zavod
Višnja Gora
Št. 3/04
Ob-15040/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Janez Nučič,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-01-00, faks 05/660-03-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si, internetni naslov: http://www.izola.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad Invest d.o.o., kontaktna oseba: Janez Nučič, Ferrarska 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/630-12-22,
041/697-915, faks 05/630-12-23, elektronska pošta: janez.nucic@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 320/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izbira najugodnejšega ponudnika za poslovni
najem objekta športna igrišča v Izoli ob
nogometnem stadionu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: poslovni najem za objekt športna igrišča v
Izoli ob nogometnem stadionu, ki obsega
vso infrastrukturo spodnjega ustroja igralne
površine, oblogo z umetno travo, namakalni
sistem, umetno razsvetljavo in opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 5. 2004 in/ali konec
22. 6. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 12,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– poslovni najem za obdobje 10 let;
– plačilo mesečnega obroka najemnine
v roku 30 dni od prejema računa;
– plačilo prvega obroka 30. 1. 2005;
– mesečni obroki so ves čas trajanja
najema enaki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: skladno s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P;
– potrdilo poslovnih bank o plačilni sposobnosti;
– potrdilo DURS-a o poravnanih davkih
in prispevkih;
– mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvaja ponudnika o usposobljenosti za
izvedbo posla;
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 320/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije na TRR št.
01240-0100006381 Občine Izola.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2004
ob 11. uri; Občina Izola, Sončno nabrežje
8, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Izola
Ob-15081/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, kontaktna oseba: Jožica Keglovič, Škocjan 51,
8275 Škocjan, Slovenija, tel. 07/30-77-560,
faks 07/30-77-560, elektronska pošta: group1.osnmsk@guest.arnes.si, internetni naslov: www.2.arnes.si/~osnmsk1s.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po skupinah v letni
ocenjeni vrednosti 15,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Frana
Metelka Škocjan.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: kruh, pekovsko pecivo in slaščice,
2. sklop: meso in mesni izdelki, 3. sklop:
mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: sveže
sadje, zelenjava in konzervirano sadje
in zelenjava, 5. sklop: ribe in ribji izdelki,
6. sklop: perutnina in perutninski izdelki, 7.
sklop: pijača, 8. sklop: ostalo prehrambeno
blago in čaji, 9. sklop: zamrznjeni izdelki iz
testa in testenine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
31. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. kakovost.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 6. 2004.
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Cena: 12.000 SIT, v ceno je vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: vplačilo na podračun odprt pri UJP Novo mesto št.:
01321-6030682613.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 23. 6. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004
ob 13.30; Osnovna šola Frana Metelka
Škocjan.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Ob-15118/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, soba 1, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, soba
1, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04B/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dizel goriva in neosvinčenega
motornega bencina 95 okt. zaradi spremenjenih kakovostnih zahtev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča naročnika v
Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23000000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23000000.
2) Kratek opis: zamenjava dizel goriva.
3) Obseg ali količina: okoli 28 mio litrov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004, dobava 31. 12. 2004.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23000000.
2) Kratek opis: zamenjava neosvinčenega motornega bencina 95 okt.
3) Obseg ali količina: okoli 11 mio litrov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004, dobava 31. 12. 2004.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okoli
28 mio litrov dizel goriva in okoli 11 mio neosvinčenega motornega bencina 95 okt.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v času zamenjave energentov v
skladiščih naročnika mora ponudnik zagotavljati nadomestne energente na drugih
lokacijah v Republiki Sloveniji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnicah v višini 5% od ponujene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. in
3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1, 2.
točka in prvi odstavek 42.a člena ZJN-1,
1. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5.
2004, Št. 2004/S 102-082578.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 12. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
račun Zavoda RS za blagovne rezerve pri
UJP št. 01100-6030230073.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 11. uri; Dunajska 106, sejna soba v VII.
nadstropje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-15120/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna
oseba: Alenka Urbančič, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-620,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: Alenka.urbancic1@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago za potrebe organizacijskih enot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
A) Notranjska in Obala
– Dom Burja, Seča 152, 6320 Portorož,
– Dom Breženka, Fiesa 80, 6330 Piran;
– Dom Medved, Medvedje brdo 13, 1373
Rovte;
– Dom Rak, Rakov Škocjan 2, 1380
Cerknica;
B) Severna Primorska
– Dom Kavka, Livške Ravne 9, 5222
Kobarid;
– Dom Soča, Dijaška ul. 14, 5220 Tolmin;
– Dom Vojsko, Vojsko 1, 5280 Idrija;
C) Štajerska in Koroška
– Dom Peca, Breg 12, 2392 Mežica,
– Dom Ajda, Libeliška Gora 34, 2372
Libeliče;
– Dom Škorpijon, Veliki Boč 31/a, 2353
Sveti Duh na Ostrem vrhu;
– Dom Štrk, Spuhlja 34/a, 2250 Ptuj;
– Mladinsko prenočišče Ptuj, Osojnikova
9, 2250 Ptuj;
– Dom Planinka, Hočko Pohorje 27,
2311 Hoče;
– Dom Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19,
3214 Zreče;
D) Dolenjska z Belo krajino
– Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu
19, 8212 Velika Loka;
– Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333
Semič;
– Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas;
– Dom Breza, Gor. Radenci 1a, 8342
Stari trg ob Kolpi;
– Dom Jurček, Cesta na stadion 5, 1330
Kočevje;
E) Gorenjska
– Dom Bohinj, Ribčev laz 63, 6265 Bohinjsko jezero,
– Dom Kranjska Gora, Vitranška 9, 4280
Kranjska Gora;
– Dom Trilobit, Javorniški Rovt 25, 4270
Jesenice;
– Dom Planica, od januarja 2005.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga
1. sklop: sveže perutninsko meso in
izdelki,
2. sklop: sveže goveje in svinjsko meso
ter izdelki,
3. sklop: ribe,
4. sklop: jajca,
5. sklop: svež kruh in pekarsko pecivo,
6. sklop: pripravljene mešanice za kruh
in pecivo,
7. sklop: mleko in mlečni izdelki,
8. sklop: jabolka,
9. sklop: krompir,
10. sklop: drugo sveže sadje,
11. sklop: druga sveža zelenjava,
12. sklop: izdelki na bazi sadja in zelenjave,
13. sklop: zamrznjena živila,
14. sklop: dodatki jedem, instant izdelki,
kava in čaji,
15. sklop: pijače,
16. sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 8. 2004 in/ali konec 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
opredeljeno v razpisni dokumentaciji glede
na vrednost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilni rok je 30 dni po dobavi blaga in prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravna ali fizična oseba ali
skupina dobaviteljev v skupnem nastopu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo ali redni izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je
razpis,
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list),
– fizična oseba, ki opravlja kmetijsko
dejavnost in ni samostojni podjetnik posameznik pa predloži izpis iz RKG oziroma
identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe morajo predložiti:
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja in
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava;
– potrdilo DURS, da je poravnal vse davke in prispevke (potrdilo na dan odpiranja ne
sme biti starejše od 1 meseca);
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega računa (dokument na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 9. do 11. ure, do navedenega
roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun št. 01100-6030715849,
davčni zavezanci predložijo tudi potrdilo o
vpisu v register zavezancev za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za odpiranje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 7. 2004
ob 10. uri; Ljubljana, Frankopanska 9, v
sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Ob-15122/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Sostro, C. II. grupe odredov
47, 1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija, tel.
54-28-508, faks 54-28-507, elektronska
pošta: smilja.perovsek@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Sostro.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklopi:
1. konzervirana zelenjava in kompoti,
2. moka in testenine in zmrznjeni izdelki,
3. meso in mesni izdelki – piščanec,
4. meso in mesni izdelki – ostalo,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. sirup, sok, čaj,
7. ostalo prehrambeno blago,
8. pecivo in sladice,
9. kruh in pekovski izdelki,
10. sveža zelenjava in sadje.

Sklope določi vodja prehrane.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni
živil HACCP sistem (Ur. l. RS, št. 60/02
in 104/03) in druge predpise o higieni in
zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji
in prometu živil izdanih na podlagi Zakona
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št.
52/00 in 42/02);
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok;
– seznam najvažnejših dobav blaga v
zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj: 5, največ: 20
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR OŠ Sostro
01261-6030663243.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 od 8. do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 1. 7. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 11.30; OŠ Sostro.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Osnovna šola Sostro
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Št. 625
Ob-15145/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Milena
Gjerek Domajnko, Barbara Korošec,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: milena.gjerek@gov.si,
barbara.korosec1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktni osebi: Milena
Gjerek Domajnko, Barbara Korošec, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: milena.gjerek@gov.si, barbara.korosec1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme kuhinje v
Domu starejših občanov Fužine, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
in razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno in razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 17123-04-403-62/2004/1 Ob-15324/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: veronika.bajric@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
veronika.bajric@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-62/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme tehničnega varovanja ter
izvedba montažnih in instalacijskih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop 1: PU Celje, Ljubljanska 12,
Celje,
– sklop 2: MNZ GPU, Štefanova 2,
Ljubljana,
– sklop 3: MNZ GPU, Štefanova 2,
Ljubljana,
– sklop 4: skladišče GPU Ljubljana, Vodovodna 93A, Ljubljana,
– sklop 5: skladišče GPU Ljubljana, Vodovodna 93A, Ljubljana,
– sklop 6: MNZ GPU, Štefanova 2,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja objekta PU Celje.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme (nadgradnja obstoječega sistema) za
sistem protipožarnega varovanja objekta
MNZ,GPU.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme (nadgradnja) sistema video nadzora objekta MNZ, Štefanova 2, Ljubljana.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: dobava rezervne video
opreme.
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3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: dobava rezervne opreme
za sisteme protivlomne zaščite.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: dobava in montaža sistema pristopne kontrole za objekt MNZ, GPU,
Ljubljana.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: dobava in montaža opreme
za sistem protivlomnega varovanja objekta
PU Celje,
– sklop 2: dobava in montaža opreme (nadgradnja obstoječega sistema) za
sistem protipožarnega varovanja objekta
MNZ, GPU,
– sklop 3: dobava in montaža opreme
(nadgradnja) sistema video nadzora objekta MNZ Štefanova 2, Ljubljana,
– sklop 4: dobava rezervne video opreme,
– sklop 5: dobava rezervne opreme za
sisteme protivlomne zaščite,
– sklop 6: dobava in montaža sistema
pristopne kontrole za objekt MNZ, GPU,
Ljubljana.
Opis in okvirna količina blaga sta podana
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s
predmetnim javnim naročilom izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki bo pokrivala najmanj zahtevani garancijski rok – 24 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi, instalaciji,
montaži in izvedbi šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora 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 naročil ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, obrtno dovoljenje,
če je potrebno, potrdilo o nekaznovanju, veljavna licenca zbornice za zasebno varovanje RS za opravljanje dejavnosti tehničnega
varovanja (za sklope 1, 2, 3, 6).

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju (BON-1/P), potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
izvedenih dobav v zadnjih treh letih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-62/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40306204. Od
dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo
ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo
poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku,
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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-06-403-60/2004
Ob-15325/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: veronika.bajric@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
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faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
Veronika.bajric@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, kontaktna oseba: Darko Bajželj, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-44-95, faks
+386/1/472-47-33.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-60/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskovine za potrebe upravnih enot, opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: upravne enote na območju
celotne države.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: knjige.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: ostale tiskovine.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: knjige,
– sklop 2: ostale tiskovine.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji, javni razpis se izvaja za obdobje dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo,
mora 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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ter ekonomske in
finančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
finančnem stanju (BON –1/P); potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, potrdilo da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. finančno stanje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-06/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40306004. Od
dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12.
in 14. uro, razen dni, ko državni organi ne
delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na
zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki
želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-15326/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaže pohištvene
opreme na pošti Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih situacijah
v roku najmanj 90 dni od izstavitve, in sicer na transakcijski račun ponudnika do
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 9.
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
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nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, ob
12. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004,
ob 12. uri.
Kraj: v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15327/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaže pohištvene
opreme na pošti 3104 Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 28. 8. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih situacijah
v roku najmanj 90 dni od izstavitve, in sicer na transakcijski račun ponudnika do
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 9.
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,

– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004,
ob 12.30.
Kraj: v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15328/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaže pohištvene
opreme na pošti Mozirje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mozirje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 6. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000
SIT), bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 1,000.000 SIT).
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih situacijah
v roku najmanj 90 dni od izstavitve, in sicer na transakcijski račun ponudnika do
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 9
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004,
ob 10. uri.
Kraj: v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15329/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaže pohištvene
opreme na pošti Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih situacijah
v roku najmanj 90 dni od izstavitve, in sicer na transakcijski račun ponudnika do
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 9.
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004,
ob 9. uri.
Kraj: v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15330/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaže pohištvene
opreme na pošti Slovenske Konjice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih situacijah
v roku najmanj 90 dni od izstavitve, in sicer na transakcijski račun ponudnika do
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne da-
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jatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 9.
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3) Upravni podatki
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004,
do 11. ure.
Kraj: v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 626
Ob-15331/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Milena Gjerek-Domajnko, Barbara Korošec, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: milena.gjerek@gov.si,
barbara.korosec1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktni osebi: Milena Gjerek-Domajnko, Barbara Korošec,
Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: milena.gjerek@gov.si,
barbara.korosec1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme v Varstveno
delovnem centru Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-15334/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si, internetni naslov: www.ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za menzo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ankaran, Ortopedska
bolnišnica Valdoltra.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina po razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: druga polovica avgusta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2004.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen; da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo
bank o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav v zadnjjh treh letih, skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu z vrednostmi in
datumi izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe del,

3. odzivni čas,
4. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila z virmanom na
podračun enotnega zakladniškega podračuna 01100-6030277312 odprt pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba nad lekarno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 438/04
Ob-15340/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: UL
Naravoslovnotehniška fakulteta, kontaktna oseba: doc. dr. Diana Gregor Svetec,
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-32-72, faks 01/425-31-75, elektronska pošta: diana.gregor@ntftex.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, kontaktna
oseba: recepcija oddelka, Snežniška 5, tel.
01/200-32-00.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OT 1/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
univerzalni elektronski dinamometer s
komoro in ekstenziometrom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Snežniška 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo vsaj tri
mesece po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v več
obrokih, dogovorjenih s pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91366.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena/kakovost – 60 točk,
2. trajanje garancije – 10 točk,
3. rok dobave – 15 točk,
4. odzivni servisni čas – 15 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 438/04.
V.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun pri UJP
št. 01100-6030708186.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2004 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 5. 7.
2004 ob 9. uri; Ljubljana, Snežniška 5, mehanski laboratorij, I. nadstropje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Št. 1/2004
Ob-15350/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3C, 1122 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-b.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
13,581.000 litrov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih: prvi odstavek: točka 1, 2 in 3; drugi
odstavek: točka 1 in 2 in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: rok plačila
najmanj 45 dni od prejema računa, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
odzivni čas največ 3 delovne dni, za nujno
naročilo največ 12 ur od naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: zakonodaja – tehnični predpisi
in pravilniki s področja predmeta javnega
naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.
Cena: 9.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: vsak delovni dan
na naslovu naročnika, plačilo razpisne dokumentacije na TR številka 01100-6030307867
s pripisom za razpisno dokumentacijo. Pri
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
priložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004 ob
12. uri; Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka cesta 3c, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
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Št. 67000-0006/2003
Ob-15351/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Joško Žvar,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/81-61-200, faks 07/81-61-210, elektronska pošta: joze.zvar@obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OS 67000 – 0006/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja kino audio opreme,
opreme za večnamensko ozvočenje, kinoprojekcijsko opremo ter audio instalacij v kulturno dvorano PGD Sevnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Sevnica, Kulturna
dvorana PGD Sevnica, Kvedrova 25, 8290
Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in vgradnja kino audio opreme, opreme
za večnamensko ozvočenje, kinoprojekcijsko opremo ter audio instalacij v kulturno
dvorano PGD Sevnica po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 5. 2004 in/ali konec
30. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
pod pogoji Zakona o izvrševanju proračuna
in razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,

7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: OS 6700
– 0006/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun proračuna Občine Sevnica št. 01310-0100008286,
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
OS 67000-0006/2003 za kino opremo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 11. uri; sejna soba Občine Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Občina Sevnica
Ob-15354/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-000,
faks 04/20-26-718.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-82-526, faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vintar-Šambar,
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vintar-Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1) Opis: reševalno vozilo za ZD Bled
– 1 kom.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalno vozilo za NMP ZD Bled – tehnične zahteve so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: reševalno vozilo – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence za dokazilo registracije;
– izpisek iz sodne evidence za dokazilo,
da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo pravosodnega ministrstva za
dokaz o nekaznovanju;
– izpis iz sodne evidence, da ni v postopku prisilne poravnave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca;
– reference o dobavi – potrjene s strani
naročnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjene tehnične zahteve naročnika
(vprašalnik),
– garancija za vozilo,
– zagotovljen servis,
– dostava na lokacijo reš. postaje Bled.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 3.600 SIT z DDV.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 ali 41 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004 ob
13. uri; Zdravstveni dom Bled, Mladinska c.
1, Bled, sejna soba (klet).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-15373/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bistrica Tržič, kontaktna
oseba: Marija Klofutar, Begunjska cesta
2, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/597-17-60,
faks 04/537-17-70.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane za obdobje dveh let: kruh in pekovski izdelki;
slaščičarski izdelki; meso in mesni izdelki; perutninsko meso in izdelki; mleko in
mlečni izdelki; sveže sadje in zelenjava;
konzervirano sadje in zelenjava; zamrznjeni program; zmrznjene in konzervirane ribe; jajca; testenine; sirupi in sadni
sokovi; ostalo prehrambeno blago;
krompir in sezonska zelenjava; lahko
ocvrto pecivo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedba: Osnovna šola Bistrica
Tržič, Begunjska cesta 2, Tržič in podružnica Kovor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: za
obdobje dveh let: kruh in pekovski izdelki;
slaščičarski izdelki; meso in mesni izdelki;
perutninsko meso in izdelki; mleko in mlečni
izdelki; sveže sadje in zelenjava; konzervirano sadje in zelenjava; zamrznjeni program;
zmrznjene in konzervirane ribe; jajca; testenine; strupi in sadni sokovi; ostalo prehrambeno blago; krompir in sezonska zelenjava;
lahko ocvrto pecivo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev (od oddaje naročila),
začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili
čimdaljši rok plačila in račune izdajali enkrat
mesečno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in o odgovornih osebah.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– odločbo – dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazec,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3.) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima prevozna sredstva, ki omogočajo hlajenje blaga,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika in v podružnico Kovor,
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz predračuna naročnika,
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– da bo odzivni čas največ en delovni
dan,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. celovitost ponudbe v skupini,
3. plačilo nad 30 dni, računi IX mesečno,
4. dodatne ugodnosti,
5. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun šole št. 01331-6030684936.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004,
ob 8. uri.
Kraj: Osnovna šola Bistrica Tržič, Begunjska c. 2, Tržič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
Osnovna šola Bistrica Tržič
Ob-15384/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS,
kontaktna oseba: Miha Kmet, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-444, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Miha.kmet@ivz-rs.si, internetni
naslov: www.gov.si/ivz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Inštitut za varovanje zdravja RS,
kontaktna oseba: Miha Kmet, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-436
ali 01/21-11-444, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Miha.kmet@ivz-rs.si, internetni naslov: www.gov.si/ivz.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja RS,
kontaktna oseba: Rozenka Radelj, Trubarjeva 2, soba 001, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-41-432, faks 01/24-41-447.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Inštitut za
varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: Rozenka Radelj, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/24-42-432.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-55/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava potrošnega pisarniškega materila in potrošnega računalniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča: Trubarjeva
2, Grablovičeva 44, Bohoričeva 15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: dobava potrošnega pisarniškega materiala,
2. sklop: dobava potrošnega računalniškega materiala.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gre za sukcesivno dobavo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež in da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je skladno
z veljavnimi predpisi ustrezna za izvedbo
javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da je poravnaval davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da je finančno in poslovno sposoben
ter da je finančno in poslovno sposoben izpolniti javno naročilo, za katerega podaja
ponudbo, slednje zlasti s tem:
a) da je v letu 2003 dosegel prihodke
najmanj 5 krat višje od ocenjene vrednosti
javnega naročila oziroma sklopa, za katerega podaja svojo ponudbo,
b) da je v zadnjih 6 mesecih od izdaje
dokazila imel dospele neporavnane obveznosti 0 dni;
– da predloži vse vzorce po sledečem
seznamu:
1. stenogramski blok A5 50 listni,
2. kolegij blok A4 50 listni,
3. blok 38 x 51, TIX ali podobno,
4. diskete 3,5 HD formatirane 1/10,
5. luknjač, LEITZ 5038 ali podobno,
6. fotokopirni papir A4 80 gr-ROTOKOP
ali podobno,
7. kuverta samol. B6,
8. kuverta amer. L.O.,
9. registrator A4 širok, samostoječ,
HERMES ali podobno,
10. etikete laserske 64,6 x 33,8 1/100,
11. obr. 5,40,
12. trak, LQ 570 EPSON ali podobno,
13. glava s črnilom za tiskalnik, HP C
4127 A ali podobno,
14. glava s črnilom za tiskalnik, HP
51625 A ali podobno,
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15. arhivska mapa s kovinsko sponko,
obr. 13,14.
Ponudniki predložijo po en kos posameznega vzorca, ki je s samolepilno etiketo
označen z ustrezno zaporedno številko po
seznamu.
Pri sukcesivnih dobavah je izvajalec dolžan naročniku na njegovo zahtevo predložiti
vzorce blaga, ki še niso bili predmet delnega
naročila.
– da bo dobavljal blago, ki je predmet
javnega naročila oziroma sklop, ki ga ponuja, v kakovosti, najmanj enaki kakovosti
zahtevanih vzorcev;
– da bo zagotavljal celotne naročene
količine blaga celotnega javnega naročila
(100%) oziroma celotnega sklopa, za katerega daje ponudbo;
– da bo zagotavljal fiksne cene dobavljenega blaga v višini, določeni v njegovi ponudbi, razen v primerih po naslednji alinei;
– da bo sproti pisno obveščal naročnika in zagotavljal cene s popusti in drugimi
znižanji za druge kupce pri posameznih
sukcesivnih dobavah pogodbenega blaga,
če bodo te cene nižje od fiksnih pogodbenih cen;
– da bo zagotavljal prevzem pogodbenega blaga fco skladišča naročnika na lokacijah Trubarjeva 2, Grablovičeva 44 in/ali
Bohoričeva 15, skladno z vsakokratnim sukcesivnim naročilom naročnika;
– da bo zagotavljal dobavni rok pogodbenega blaga največ 3 dni od posameznega
sukcesivnega naročila;
– da v ponudi in v pogodbi sprejme 30
dnevni rok plačila, ki začne teči od dneva
konkretne sukcesivne dobave pogodbenega blaga in uradnega prejema zadevnega
računa s strani naročnika;
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
tega javnega razpisa izvedel najmanj tri istovrstne dobave, kot je dobava tega javnega
naročila oziroma sklopa, za katerega podaja
ponudbo, pri čemer je vrednost vsake dobave brez DDV znašala vsaj 50% ocenjene
vrednosti tega javnega naročila oziroma
istega sklopa (reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež in da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je skladno
z veljavnimi predpisi ustrezna za izvedbo
javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnaval davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da je finančno in poslovno sposoben
ter da je finančno in poslovno sposoben izpolniti javno naročilo, za katerega podaja
ponudbo, slednje zlasti s tem:

a) da je v letu 2003 dosegel prihodke
najmanj 5 krat višje od ocenjene vrednosti
javnega naročila oziroma sklopa, za katerega podaja svojo ponudbo,
b) da je v zadnjih 6 mesecih od izdaje
dokazila imel dospele neporavnane obveznosti 0 dni;
– da bo zagotavljal fiksne cene dobavljenega blaga v višini, določeni v njegovi ponudbi, razen v primerih po naslednji alinei;
– da bo sproti pisno obveščal naročnika in zagotavljal cene s popusti in drugimi
znižanji za druge kupce pri posameznih
sukcesivnih dobavah pogodbenega blaga,
če bodo te cene nižje od fiksnih pogodbenih cen;
– da v ponudi in v pogodbi sprejme
30-dnevni rok plačila, ki začne teči od dneva
konkretne sukcesivne dobave pogodbenega
blaga in uradnega prejema zadevnega računa s strani naročnika podbenih cen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da predloži vse vzorce po naslednjem
seznamu:
1. stenogramski blok A5 50 listni,
2. kolegij blok A4 50 listni,
3. blok 38 x 51, TIX ali podobno,
4. diskete 3,5 HD formatirane 1/10,
5. luknjač, LEITZ 5038 ali podobno,
6. fotokopirni papir A4 80 gr-ROTOKOP
ali podobno,
7. kuverta samol. B6,
8. kuverta amer. L.O.,
9. registrator A4 širok, samostoječ, HERMES ali podobno,
10. etikete laserske 64,6 x 33,8 1/100,
11. obr. 5,40,
12. trak, LQ 570 EPSON ali podobno,
13. glava s črnilom za tiskalnik, HP C
4127 A ali podobno,
14. glava s črnilom za tiskalnik, HP
51625 A ali podobno,
15. arhivska mapa s kovinsko sponko,
obr. 13,14.
Ponudniki predložijo po en kos posameznega vzorca, ki je s samolepilno etiketo
označen z ustrezno zaporedno številko po
seznamu.
Pri sukcesivnih dobavah je izvajalec dolžan naročniku na njegovo zahtevo predložiti
vzorce blaga, ki še niso bili predmet delnega
naročila.
– da bo dobavljal blago, ki je predmet
javnega naročila oziroma sklop, ki ga ponuja, v kakovosti, najmanj enaki kakovosti
zahtevanih vzorcev;
– da bo zagotavljal celotne naročene
količine blaga celotnega javnega naročila
(100%) oziroma celotnega sklopa, za katerega daje ponudbo;
– da bo zagotavljal prevzem pogodbenega blaga fco skladišča naročnika na lokacijah Trubarjeva 2, Grablovičeva 44 in/ali
Bohoričeva 15, skladno z vsakokratnim sukcesivnim naročilom naročnika;
– da bo zagotavljal dobavni rok pogodbenega blaga največ 3 dni od posameznega
sukcesivnega naročila;
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
tega javnega razpisa izvedel najmanj tri istovrstne dobave, kot je dobava tega javnega
naročila oziroma sklopa, za katerega podaja
ponudbo, pri čemer je vrednost vsake dobave brez DDV znašala vsaj 50% ocenjene
vrednosti tega javnega naročila oziroma
istega sklopa (reference).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja končna vrednost ponudbe,
2. kakovost blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-55/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pri UJP
01100-6030926242, sklic 900.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ponudnika ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004
ob 13. uri; Trubarjeva 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-15408/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije, soba 14, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, izvedba, s kakršnimi koli načini
gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim
s strani naročnika.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3511-1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža laboratorijske in
arhivske opreme za Onkološki inštitut
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop; več sklopov; vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža laboratorijske in arhivske opreme za Onkološki inštitut Ljubljana.
Onkološki inštitut Ljubljana, razpis opreme za laboratorije in arhiv
Razdelitev po sklopih:
– sklop 1, splošna in pohištvena oprema:
omare, police, pulti, mize, stoli, biro tehnika,
dodatna oprema prostorov, servisni aparati, vozički, specialna arhivska oprema, biro
oprema, audio-video oprema, dodatna
računalniška oprema, oprema za makrofotografijo,
– sklop 2, laboratorijska splošna in pohištvena oprema: laboratorijske omare,
police, pulti, mize, stoli, posode in vozički
za odpadke, varnostne omare, digestoriji,
laminarji, sistem za točenje firmalina z odzračevanjem, laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki, pomivalno – sušilni stroj, avtoklav in košare,
– sklop 3, laboratorijski aparati: specialna laboratorijska oprema in aparati za laboratorije za citologijo, patologijo, tumorsko
biologijo ter molekularno biologijo,
– sklop 4, mikroskopi: mikroskopi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece; začetek 1. 9. 2004
in/ali konec 30. 11. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 42. člen,
prvi
odstavek,
točke:
1,2,3-ZJN-1-UPB 1,
– 42. člen, četrti odstavek, točke:
1,2,3-ZJN-1-UPB 1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
42.a. člen, prvi odstavek, točka 1:
ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja 3
leta, če ni zavezan k revidiranju;
– obrazca BON 1/P, BON 2;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred;
– letno poročilo o poslovanju za preteklo
obračunsko obdobje;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a), b), d), e), h), – ZJN-1-UPB 1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9583/04.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, I. nadstropje – srednja sejna
dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Blago in storitve
Ob-15401/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Žalske lekarne Žalec, kontaktna oseba: Lidija
Pavlovič, Prešernova 6, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/712-02-50, faks 03/712-02-51,
elektronska pošta: lekarna.zalec@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in nakup notranje opreme za
lekarno Žalec po vnaprej izdelanih projektih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lekarna Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2004 in/ali konec
31. 8. 2004.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: pogoji so razpisani v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni, prva
faza.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 6. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2004, do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 7. 6. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 6. 2004
ob 12. uri.
Kraj: Lekarna Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Žalske lekarne Žalec

Gradnje
Ob-15546/04
Popravek
V javnem razpisu za “prizidek Zdravstvenemu domu Kranj”, lociran na zemljišču
med obstoječim zdravstvenim domom, porodnišnico in zobno polikliniko ob Gosposvetski ulici v Kranju, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 57-58 z dne 28. 5. 2004, na strani 3439,
Ob-14485/04, Št. 40/2004, se IV.3.2) točka
popravi in se pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 28. 5. 2004 dalje.
Mestna občina Kranj
Ob-14994/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica, kontaktni osebi: Mira Zorič, univ. dipl.
ek., Gabrijel Cintauer, inž., Kolodvorska ul.
10, Slovenska Bistrica, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-40, faks
02/818-11-41, elektronska pošta: mira.zoric@slov-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Slovenska Bistrica,
Oddelek za gospodarstvo (istočasno sedež
Javnega stanov. sklada Občine Slovenska
Bistrica), kontaktna oseba: Danijela Rotovnik, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-40, faks
02/818-11-41, elektronska pošta: Daniela.Rotovnik@slov-bistrica.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica
(vložišče), kontaktna oseba: Maja Lunežnik,
Kolodvorska 10, II. nadstropje, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-19,
faks 02/818-11-41.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja 10 mansardnih stanovanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PSO DII na naslovu
Tomšičeva ul. 9 v Slovenski Bistrici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev; začetek 1. 8. 2004
in/ali konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti: 2,000.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti
z DDV,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni od prejema začasne mesečne
oziroma končne situacije, ki je potrjena s
strani nadzora in naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložiti morajo pogodbo
o skupni izvedbi naročila v skladu s 47. členom ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04), iz
katere morajo biti razvidna medsebojna razmerja in kdo je v njihovem imenu podpisnik
pogodbe z naročnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora za priznanje poslovne
sposobnosti dokazati:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, kjer ima sedež (dokazuje z rednim
izpiskom iz sodnega ali drugega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni),
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa (dokazuje z izpiskom iz sodne, upravne
ali druge evidence, ki ne sme biti starejše
od 30 dni),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (dokazuje
s potrdilom Ministrstva za pravosodje, da ni
vpisan v kazensko evidenco – potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni),
– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek (dokazuje z izpiskom iz sodne ali
druge evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– da ima poravnane davke in prispevke v
skladu z zakonom (dokazuje s potrdilom, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna

odločba, s katero bi mu bilo prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazuje s potrdilom sodišča ali
drugega pristojnega organa, ki ne sme biti
starejše od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora za priznanje ekonomske
in finančne sposobnosti dokazati:
– da je v letih 2001, 2002 in 2003 posloval z dobičkom (dokazuje z BON 1),
– da so bili prihodki od gradenj v letu
2003 vsaj pet krat višji od vrednosti ponudbe (dokazuje z BON 1),
– da njegov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (dokazuje z BON 1 ali
pa s potrdilom banke, pri kateri ima odprt
svoj račun),
– da ima poravnane zapadle obveznosti
do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov (6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunu porabnikov) – dokazuje
z izjavo na posebnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije in priloženim Poročilom revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora za priznanje tehnične
sposobnosti dokazati:
– da je sposoben najmanj 50% razpisanih del izvesti z lastnimi tehničnimi zmogljivostmi (dokazuje z izjavo na posebnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije),
– da ima primerno število zaposlenih in
primerno izobrazbeno strukturo (dokazuje
na posebnem obrazcu iz razpisne dokumentacije),
– da je vodja gradbišča v letih 2001,
2002 in 2003 vodil vsaj 3 projekte, katerih
posamična vrednost je bila vsaj 100 mio
SIT (dokazuje z izjavo na posebnem obrazcu Reference vodje gradbišča iz razpisne
dokumentacije),
– da ima razpoložljivo opremo – tehnične zmogljivosti za izvedbo posla (dokazuje
z izjavo na posebnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije),
– da je v letih 2001, 2002 in 2003 izvedel vsaj 3 izgradnje stanovanjskih objektov
v vrednosti najmanj 100 mio SIT za vsak
objekt (dokazuje s posebnim obrazcem iz
razpisne dokumentacije – Obrazec reference ponudnika s priloženimi potrdili s strani
naročnikov gradenj).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica: 01313-6520970766
s pripisom “za razpisno dokument. za mansardo DII”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 8. 7.
2004 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2004.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 14. uri; v sejni sobi Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenska Bistrica
Št. 51/04
Ob-15004/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1.) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212 Šentilj, kontaktna oseba: Miroslav Anžel, tel.
02/65-06-222, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
I.2.) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3.) Naslov kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4.) Naslov na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5.) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1.) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6.) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja dela kanalizacije naselja Ceršak.
II.1.7.) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ceršak.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: ne. Ponudba se predloži kot celota.
II.1.10.) Ali se bodo variante sprejemale: ne
II.2.1.) Celotni količina ali obseg gradnje:
gradnja kanalizacije v dolžini 616,40 m.
II.3.) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 7. 2004 in/ali konec
17. 9. 2004.
III.1.1.) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti s katero se prijavlja na razpis; izjava banke da bo ponudnik dobil garancijo
za izvedbo posla v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2.) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo 90 dni po dnevu prejema mesečne
situacije.
III.1.3.) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1.) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2.) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3.) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga
s potrebnimi kapacitetami za izvedbo javnega naročila.

III.3.1.) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2.) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1.) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1.) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2.) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 85%,
2. potrjene reference – 10%,
3. garancija za kvaliteto izvedbe del
– 5%.
Merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2004.
Cena dokumentacije: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Šentilj št.:
01318-0100009155.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2004.
IV.3.6.) Jezik ali jeziki v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6.) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 21. 8. 2004.
IV.3.7.1.) Osebe, ki so lahko s pravico
besede navzoče pri odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2.) Datum čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek 21. 6. 2004 ob 13.30 v
prostorih Občine Šentilj – sejna soba.
VI.3.) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5.) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Občina Šentilj
Št. 345/04
Ob-15014/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-40, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-53/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Turjak – Grad: Funkcionalna usposobitev južnega in zahodnega trakta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Turjak – Grad.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela (rušitvena dela, zemeljska dela, sanacija zidov, betonska dela, zidarska dela,
fasaderska dela, kanalizacija), obrtniška
dela (tesarska dela, krovska dela, kleparska dela, ključavničarska dela, mizarska
dela, kamnoseška dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev .
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne vrednosti pogodbe z veljavnostjo
vsaj še 90 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti posla, za katerega se daje, z veljavnostjo vsaj
še 30 dni po preteku garancijskega roka, ki
je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal izvedena dela na podlagi gradbene knjige in obračunskih situacij. Izvedena
dela bo plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij do višine 90% vrednosti pogodbenih del in končne obračunske situacije za
preostalih 10% vrednosti pogodbenih del.
Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva uradnega prejema računa za potrjeno
situacijo s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– 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 ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
2. Na poslovnem in finančnem področju:
– da ima ponudnik (v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov) za predmetno javno
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naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa
javnega naročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje
ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, dvakrat
večje od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z ustreznimi kadri, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih del, vodilni delovodja
in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov:
– odgovorni vodja razpisanih del in
odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen
strokovni izpit in najmanj sedem let delovnih
izkušenj pri gradnjah (če imata univerzitetno
izobrazbo, morata imeti opravljen strokovni
izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj).
Poleg navedenega morata biti včlanjena v
Inženirsko zbornico Slovenije in imeti vsaj
dve referenci na enakih ali podobnih delih,
ki so predmet tega javnega razpisa (projekti
kulturne dediščine v vrednosti posameznega objekta najmanj 30,000.000 SIT (brez
DDV), objekti visokih gradenj v vrednosti
posameznega objekta najmanj 150,000.000
SIT (brez DDV));
– vodilni delovodja mora izpolnjevati
najmanj zahteve glede izobrazbe, opravljenega izpita ter delovnih izkušenj, kot jih
predpisuje veljavna zakonodaja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost,
katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
ustreznega organa, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa javnega
naročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih
del, vodilni delovodja in odgovorni vodja
zagotavljanja kakovosti del, materialov in
izdelkov;
– za odgovornega vodjo razpisanih del in
odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov mora ponudnik
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o graditvi objektov in
– dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 15.15; Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen
ogled razpisanih del za vse ponudnike, ki
bo v četrtek, 17. 6. 2004 ob 9. uri na lokaciji
objekta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo

Št. 342/04
Ob-15016/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-40, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-50/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Grad Ptuj – Konjušnica: Statična sanacija in prezentacija fasad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ptuj – konjušnica gradu Ptuj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela (rušitvena dela, zemeljska dela, sanacija zidov, betonska dela, zidarska dela,
fasaderska dela, kanalizacija), obrtniška
dela (tesarska dela, krovska dela, kleparska dela, ključavničarska dela, mizarska
dela, kamnoseška dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne vrednosti pogodbe z veljavnostjo
vsaj še 90 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti posla, za katerega se daje, z veljavnostjo vsaj
še 30 dni po preteku garancijskega roka, ki
je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačal izvedena dela na podlagi
gradbene knjige in obračunskih situacij. Izvedena dela bo plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij do višine 90% vrednosti
pogodbenih del in končne obračunske situacije za preostalih 10% vrednosti pogodbenih del. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od dneva uradnega prejema računa za
potrjeno situacijo s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
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bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– 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 ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
2. Na poslovnem in finančnem področju:
– da ima ponudnik (v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov) za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa
javnega naročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, dvakrat
večje od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z ustreznimi kadri, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih del, vodilni delovodja
in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov:
– odgovorni vodja razpisanih del in
odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen
strokovni izpit in najmanj sedem let delovnih
izkušenj pri gradnjah (če imata univerzitetno
izobrazbo, morata imeti opravljen strokovni
izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj).
Poleg navedenega morata biti včlanjena v
Inženirsko zbornico Slovenije in imeti vsaj
dve referenci na enakih ali podobnih delih,
ki so predmet tega javnega razpisa (projekti
kulturne dediščine v vrednosti posameznega objekta najmanj 10,000.000 SIT (brez
DDV), objekti visokih gradenj v vrednosti
posameznega objekta najmanj 50,000.000
SIT (brez DDV));
– vodilni delovodja mora izpolnjevati
najmanj zahteve glede izobrazbe, opravljenega izpita ter delovnih izkušenj, kot jih
predpisuje veljavna zakonodaja.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost,
katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
ustreznega organa, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa javnega
naročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih
del, vodilni delovodja in odgovorni vodja
zagotavljanja kakovosti del, materialov in
izdelkov;
– za odgovornega vodjo razpisanih del in
odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov mora ponudnik
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o graditvi objektov in
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– dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen
ogled razpisanih del za vse ponudnike, ki
bo v torek, 15. 6. 2004 ob 13. uri na lokaciji
objekta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 344/04
Ob-15019/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-40, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-52/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pristava gradu Snežnik – objekt T: delna
statična sanacija in prezentacija fasad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snežnik: pristava gradu
Snežnik – objekt T.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela (rušitvena dela, zemeljska dela, sanacija zidov, betonska dela, zidarska dela,
fasaderska dela, kanalizacija), obrtniška
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dela (tesarska dela, krovska dela, kleparska dela, ključavničarska dela, mizarska
dela, kamnoseška dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne vrednosti pogodbe z veljavnostjo
vsaj še 90 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti posla, za katerega se daje, z veljavnostjo vsaj
še 30 dni po preteku garancijskega roka, ki
je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal izvedena dela na podlagi gradbene knjige in obračunskih situacij. Izvedena
dela bo plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij do višine 90% vrednosti pogodbenih del in končne obračunske situacije za
preostalih 10% vrednosti pogodbenih del.
Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva uradnega prejema računa za potrjeno
situacijo s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– 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 ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
2. Na poslovnem in finančnem področju:
– da ima ponudnik (v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov) za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa
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javnega naročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, dvakrat
večje od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z ustreznimi kadri, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih del, vodilni delovodja
in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov:
– odgovorni vodja razpisanih del in
odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen
strokovni izpit in najmanj sedem let delovnih
izkušenj pri gradnjah (če imata univerzitetno
izobrazbo, morata imeti opravljen strokovni
izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj).
Poleg navedenega morata biti včlanjena v
Inženirsko zbornico Slovenije in imeti vsaj
dve referenci na enakih ali podobnih delih,
ki so predmet tega javnega razpisa (projekti
kulturne dediščine v vrednosti posameznega objekta najmanj 10,000.000 SIT (brez
DDV), objekti visokih gradenj v vrednosti
posameznega objekta najmanj 50,000.000
SIT (brez DDV));
– vodilni delovodja mora izpolnjevati
najmanj zahteve glede izobrazbe, opravljenega izpita ter delovnih izkušenj, kot jih
predpisuje veljavna zakonodaja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost,
katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
ustreznega organa, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem me-

secu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa javnega
naročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih
del, vodilni delovodja in odgovorni vodja
zagotavljanja kakovosti del, materialov in
izdelkov;
– za odgovornega vodjo razpisanih del in
odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov mora ponudnik
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o graditvi objektov in
– dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 14.30; Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen
ogled razpisanih del za vse ponudnike, ki
bo v ponedeljek, 14. 6. 2004 ob 13. uri na
lokaciji objekta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-40, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-51/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Grad Pišece: Statična sanacija s fasadami ter sanacija podpornih zidov in
teras.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pišece pri Brežicah
– Grad.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela (rušitvena dela, zemeljska dela, sanacija zidov, betonska dela, zidarska dela,
fasaderska dela, kanalizacija), obrtniška
dela (tesarska dela, krovska dela, kleparska dela, ključavničarska dela, mizarska
dela, kamnoseška dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne vrednosti pogodbe z veljavnostjo
vsaj še 90 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti posla, za katerega se daje, z veljavnostjo vsaj
še 30 dni po preteku garancijskega roka, ki
je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal izvedena dela na podlagi gradbene knjige in obračunskih situacij. Izvedena
dela bo plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij do višine 90% vrednosti pogodbenih del in končne obračunske situacije za
preostalih 10% vrednosti pogodbenih del.
Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva uradnega prejema računa za potrjeno
situacijo s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– 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 ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
2. Na poslovnem in finančnem področju:
– da ima ponudnik (v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov) za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa
javnega naročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, dvakrat
večje od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z ustreznimi kadri, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih del, vodilni delovodja
in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov:
– odgovorni vodja razpisanih del in
odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen
strokovni izpit in najmanj sedem let delovnih
izkušenj pri gradnjah (če imata univerzitetno
izobrazbo, morata imeti opravljen strokovni
izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj).
Poleg navedenega morata biti včlanjena v
Inženirsko zbornico Slovenije in imeti vsaj
dve referenci na enakih ali podobnih delih,
ki so predmet tega javnega razpisa (projekti
kulturne dediščine v vrednosti posameznega objekta najmanj 30,000.000 SIT (brez
DDV), objekti visokih gradenj v vrednosti
posameznega objekta najmanj 150,000.000
SIT (brez DDV));
– vodilni delovodja mora izpolnjevati
najmanj zahteve glede izobrazbe, opravljenega izpita ter delovnih izkušenj, kot jih
predpisuje veljavna zakonodaja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost,
katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
ustreznega organa, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa javnega
naročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih
del, vodilni delovodja in odgovorni vodja
zagotavljanja kakovosti del, materialov in
izdelkov.
– za odgovornega vodjo razpisanih del in
odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov mora ponudnik
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o graditvi objektov in
– dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 13.45; Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen
ogled razpisanih del za vse ponudnike, ki
bo v četrtek, 17. 6. 2004 ob 12.30 na lokaciji objekta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Ob-15028/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-617, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Planica 01-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija depandanse in nadomestna
gradnja doma z vmesnim hodnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rateče – Planica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1; 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
1. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 14,000.000 SIT.
2. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
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benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil najkasneje v 10
dneh po podpisu pogodbe.
3. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del,
veljavnost garancije mora biti še en mesec
po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
kupnino bo naročnik plačeval po kumulativnih mesečnih situacijah, v roku 60 dni
po potrditvi s strani nadzora naročnika in
prejemu situacije, in sicer maksimalno do
90% pogodbenega zneska, ostalih 10% pogodbenega zneska pa bo naročnik plačal po
pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v
roku 60 dni od izstavitve končne obračunske
situacije, ki jo izvajalec izstavi v zakonskem
roku po uspešno opravljeni primopredaji ter
podpisu primopredajnega zapisnika. Hkrati
s tem mu izvajalec izroči tudi garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis
iz sodnega registra za dejavnost, katere
predmet je razpis; samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, postopek
likvidacije ali drug podoben postopek;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik (pravna
oseba) mora predložiti obrazca BON 1 in
BON 2, samostojni podjetniki predložijo
BON-1/SP in boniteto poslovanja za vsak
račun, ki ga zanj izdela poslovna banka ali
bilance stanja in izkaz uspeha, iz katerih bo
razvidno da je izpolnjen zahtevani pogoj.
Iz navedenih obrazcev mora biti razvidno:
– da je ponudnikova višina celotnih letnih prihodkov za pretekla tri poslovna leta
(2001, 2002, 2003) znašala v vsakem posameznem koledarskem letu najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla
poslovna leta, za katera je mogoče dobiti
podatke, štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila.
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
izdajo obrazca ni imel blokiranih računov.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih petih letih, od tega najmanj na
treh v vrednosti nad 400 mio SIT in na enem
objektu nad 600 mio SIT;
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in sicer vodja razpisanih del, ki mora
imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo,
8 let delovne dobe in je vodil gradnje v
zadnjih petih letih na najmanj treh objektih
v vrednosti posameznega objekta nad 200
mio SIT in na enem objektu v vrednosti nad
400 mio SIT (dokazilo je vpis včlanjenih podjetij in strokovnjakov pri Inženirski zbornici,
fotokopija diplome, strokovni izpit);
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo (kopija police).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; Zakon o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02
in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 6. 2.
2004, Ob-1829/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: 50.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
navedenega roka s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije na račun št.:
01100-6030715849, sklic na št. 00-01-04;
in potrdilom o vpisu v register zavezancev
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 6. 9. 2004 ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za odpiranje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 11. uri; CŠOD; Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Športni center
Planica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Ob-15037/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Miren-Kostanjevica, kontaktna oseba: Aleš Vodičar, Vlasta Likar, Miren 129,
5291 Miren, Slovenija, tel. 05/330-46-70,
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faks 05/330-46-82, elektronska pošta:
mojca@miren-kostanjevica.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dozidava in delna sanacija
Vrtca Miren.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dozidava in delna sanacija Vrtca Miren.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila; začetek 1. 7. 2004 in/ali konec 30. 8. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 do
90 dni od potrditve mesečnih situacij s strani
nadzornega organa naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno);
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež, da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o boniteti poslovanja;
2. bilanca stanja;
3. izkaz poslovnega izida.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. navedba tehničnega osebja oziroma
strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo naročila;
2. terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sile in materiala;
3. reference ponudnika. da je bil ponudnik pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj treh gradbenih del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.

Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) in drugi predpisi in
standardi ter normativi, veljavni za predmet
javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 6. 2004 do 12.
ure.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-15045/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: Mitja Tomažin, Aškerčeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-12-00, faks 01/251-85-67, elektronska pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: PRO 55 d.o.o. Ljubljana,
kontaktna oseba: Majda Steiner, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, GSM
041/920-339, faks 01/283-55-96.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
PRO 55 d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Majda Steiner, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, GSM 041/920-339, faks
01/283-55-96.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
a) izvedba požarnih stopnic k objektu
UL Fakulteta za strojništvo,
b) zamenjava lesenih oken z Alu na
severni fasadi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aškerčeva 6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) izvedba požarnih stopnic k objektu UL
Fakulteta za strojništvo,
b) zamenjava lesenih oken z Alu na severni fasadi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
a) začetek predvidoma julija 2004 in/ali
konec 30. 11. 2004,
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b) začetek predvidoma 15. 7. 2004 in
konec 1. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, ki
velja do 5. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42. in
46. členu Zakona o javnih naročilih:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
da ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba s katero bi bilo
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s
predpisi; Originalno potrdilo, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila (za gospodarske
družbe): obrazec BON-1/P in bilanco stanja
za leto 2003 in obrazec BON-2 oziroma izjavo banke, ki vključuje podatke zahtevane
iz pogojev in izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti; (za samostojne podjetnike):
originalno potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe, napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto, izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje
zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam opravljenih gradenj
oziroma storitev iz naslova izvedbe javnih
objektov v obdobju 2000–2003), in sicer
na vsaj treh javnih objektih z vrednostjo
G+O+I del najmanj 50 mio SIT ter na vsaj
dveh javnih objektih z vrednostjo G+O+I del
najmanj 100 mio SIT, vključno z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov
oziroma investitorjev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
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pogodbenih obveznosti; reference kadrov s
podatki o ključnih kadrih oziroma izkušnjah
na področju razpisanih del za odgovornega
vodjo del, za delovodjo, za odgovornega
vodjo strojnih inštalacijskih del in za odgovornega vodjo elektro inštalacijskih del, ki
bodo angažirani pri izvedbi del predmetnega razpisa, vključno z njihovimi strokovnimi
življenjepisi z navedbo delovnih izkušenj;
terminski in finančni plan izvedbe del ki
mora upoštevati tehnološke zahteve sanacije saj se lahko sanacijska dela izvajajo le
pri + 5 stopinj Celzija; predlog organizacije
gradbišča in elaborat pripravljalnih del; V
primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete
s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti seznam
podizvajalcev (firma oziroma naziv, naslov,
vrsta in vrednost del, ki jih bo podizvajalec
izvajal; za zahtevana dela (globoko temeljenje, jeklena konstrukcija in fasaderska dela)
in pogodbe s podizvajalci (letna pogodba,
kooperantska pogodba idr.), iz katerih mora
biti razvidno, da ima ponudnik že zagotovljeno izvedbo posameznih vrst del, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju. Ponudnik
lahko za istovrstna dela zagotavlja kapacitete z več podizvajalci, ki morajo v celoti
izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije; ponudnik mora predložiti pisne izjave
od vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega
naročila, da je ponudnik do njih pravočasno
in pravilno poravnaval svoje zapadle poslovne obveznosti; ponudnik mora zagotoviti, da
izpolnjujejo pogoje za udeležbo v postopku
oddaje javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano z
istovrstnimi dokazili, ki po obliki, vsebini in
glede datuma izdaje ustrezajo dokazilom,
ki jih je za predmetno javno naročilo dolžan
predložiti ponudnik, seznam podizvajalcev,
pogodbe s podizvajalci, pisne izjave in vsa
zahtevana dokazila iz točke 9 teh navodil
se za vsakega posameznega podizvajalca
po vrstnem redu prilog predložijo v okviru
poglavja »Dokazila za ugotavljanje usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«, in
sicer v delu, ki se nanaša na podizvajalce;);
ponudnik mora ponudbi predložiti seznam
in cenik vseh materialov ki bodo vgrajeni pri
izvedbi razpisanih del ter cenik prevozov,
strojne opreme in mehanizacije, kakor tudi
cenik urnih postavk za vse vrste del in kvalifikacij; dela se bodo oddala najugodnejšemu
ponudniku po načelu ključ v roke s fiksno
ceno; da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo; ponudnik ne
sme dajati zavajajočih podatkov; ponudnik
mora predložiti dokumente, ki jih naročnik
zahteva.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. rok izvedbe del – 10%,
3. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV za posamezen
sklop.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti pri pooblaščenem inženiringu: PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova
2, 1000 Ljubljana, pri Majdi Steiner, tel.
01/283-55-96, vsak delovni dan od dneva
te objave med 9. in 12. uro, po predhodni
telefonski najavi.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahteva ponudnik pri Majdi
Steiner po GSM 041/920-339 in po faksu
na tel. 01/283-55-96 ali po pošti na naslov
PRO 55 d.o.o.Ljubljana, Ziherlova 2, 1000
Ljubljana, z oznako »Vprašanja v zvezi z
JN št……..«.
Plačilo
razpisne
dokumentacije,
se nakaže na transakcijski račun št.
02045-0018300114 pri NLB d.d., z obveznim pripisom »za razpisno dokumentacijo
za objekt Aškerčeva 6, Fakulteta za strojništvo«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 12. ure
na naslov PRO 55 d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 13. uri; Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6 v sejni sobi št.: 115 v 1. nadstropju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Ob-15069/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Primož Jovan, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks
01/755-31-03, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik:
14/5-35500-0014/03-JN-59/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Zaplana – Trčkov
grič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Trčkov grič,
Občina Vrhnika.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
1. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 3,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 3,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 4,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
14/5-35500-0014/03-JN-59/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2004.
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Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno
– vodovod Trčkov grič.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004 do 12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
vodovoda Zaplana – Trčkov grič” z naslovom ponudnika na hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2004
ob 13. uri; Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-15070/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Rojc Robert, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in
05/66-33-763, faks 05/66-33-706, elektronska pošta: robi.rojc@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Gažon (od naselja do priključitve na obstoječe javno
fekalno kanalizacijsko omrežje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Gažon v Mestni
občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 506.6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
fekalne kanalizacije φ 200 mm, v dolžini ca.
1717 m in ureditev ceste ter poti po končanih delih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
3,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da 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;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera
je mogoče pridobiti take podatke, najmanj
štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj tri reference v največ
zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi)
ter fotokopijo. zavarovalne police;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec BON 1 za pravne osebe ali bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne
podjetnike, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen zahtevani pogoj (iz točke 4 pogojev)
in podatke, kot izhajajo iz predloženih listin
vpisati v tabelo:
Za
leto

Enota

2001 SIT
2002 SIT
2003 SIT

Celotni skupni prihodki
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5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz točke 5 pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja kot vrednost tega javnega
naročila oziroma vrednost ponudbe, ki so
bile izvršene v največ zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo
kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno
s prilogo iz razpisne dokumentacije. Izjave
za posamezno gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma
pooblaščeni zastopniki);
7. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
8. ponudnik mora ponudbi priložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je
potrebno priložiti samo v primeru, če znaša
vrednost javnega naročila ali same ponudbe
več kot 50 mio SIT – brez DDV).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT Z DDV valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 36.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 12
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 961/2004
Ob-15072/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Tatjana Lečič, Verdijeva 10, 6000 Koper,
Slovenija, tel. (+386)5/66-46-267, faks
(+386)5/66-46-292, elektronska pošta:
Tatjana.lecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja parkirišča ob cesti na Markovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Markovec, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja parkirišča ob cesti na Markovec v
Kopru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 8. 2004 in/ali konec 30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini 2,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju del ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja
ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
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met naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
30,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti
referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno
(oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila ter
izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj),
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od avgusta 2004 do vključno
oktobra 2004 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava
pod točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sile in materiala (poglavje pod 7. točko).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.

Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: ... Zastopnik ponudnika (podpis): ...«
Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov in
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
samem gradbišču,
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02 in
57/03), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo
(izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo parkirišča
ob cesti na Markovec K351-5/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Mestna občina Koper
Ob-15075/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestni muzej Idrija, kontaktna oseba: Ivana
Leskovec, Prelovčeva 9, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/37-26-600, faks 05/37-73-580,
elektronska pošta: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KK 2004/1.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba sanacije kulturnega spomenika
Kanomeljske klavže, 2. faza, po sistemu gradnje »funkcionalni ključ v roke«.
Dela obsegajo: izvedba zgornjih prelivnih
polj, parapetni zid na gorvodni strani pregrade, zgornji plato pregrade, sanacija
dolvodne stene pregrade, sanacija spodnjih prelivov pregrade, sanacija stopniščnih rovov in komore za mehanizem vrat,
popravilo zaščitnega slopa med odtočnima kanaloma, lesena nadstrešnica klavž,
klavžna vrata, ureditev zgornjega platoja
za obiskovalce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kanomeljske klavže,
Gorenja Kanomlja, Občina Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
55,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponujene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvajalcu zagotovil plačilo za vsa dela,
izvedena in potrjena ter plačljiva iz sredstev
proračuna Republike Slovenije v letih 2004
in 2005, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 in 2005 (ZIPRS0405, Uradni list
RS, št. 130/03).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine, ki so navedene
v razpisni dokumentaciji. Ogled obstoječega stanja lokacije, objekta, komunalne,
energetske, prometne opreme je s strani
vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki
lahko oddajo ponudbo. Ogled bo dne 16. 6.
2004 ob 11. uri v Mestnem muzeju Idrija,
Prelovčeva 9, 5280 Idrija. “Videno, pregledano, raziskano in podatkovno prevzeto za
izdelavo ponudbe in izvedbo” je osnova za
izdelavo ponudbe po sistemu gradnje »funkcionalni ključ v roke«.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek registracije družbe iz sodnega
registra podjetij (za pravne osebe) oziroma
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS (za samostojne podjetnike, posameznike); potrdilo, izdano s
strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka
za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem;
potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri pristojni izpostavi davčnega urada; po-

trdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi; poročilo pooblaščenega revizorja
(v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za priznanje sposobnosti je ta, da je znašala višina
letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika
v letu 2003 najmanj 1.500,000.000 SIT ter
da ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih
šestih mesecih niso bili blokirani.
Ponudnik – gospodarska družba mora
kot dokazilo predložiti bilanco uspeha za
leto 2003 ter obrazec BON-1/P; ponudnik
– fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leto 2003
podpisano s strani AJPES ter obrazec
BON-1/S.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: referenčna lista ponudnika
s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih petih letih; reference odgovornega
vodje projekta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
01236-6030375893.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 ali 33 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenimi pooblastili za sodelovanje na
javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 13. uri; Mestni muzej Idrija, Prelovčeva
9, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Mestni muzej Idrija
Št. 110-1/04
Ob-15077/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4,3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektron-
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ska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Ortar, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, Nadzor Primorska,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/61-54-403,
faks 05/65-90-048, elektronska pošta: marjan.ortar@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja glavne ceste G1-11 odsek Koper–Šmarje–Dragonja, pododsek Slavček–Tomos.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek Koper–Šmarje–Dragonja, pododsek Slavček–Tomos.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 38,880.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in sredstev Mestne občine Koper. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
naročil,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
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– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 96 z dne 3. 10.
2003, Ob-9496/03.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-15079/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.,
Ul. Talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/60-59-971, faks 02/605-99-11, elektronska pošta: anton.ferlinc@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja AC Slivnica–Pesnica: podod-
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sek AC Zrkovska cesta–Pesnica od km
10+847 do km 17+150; deviacija 10-3,
1-11: Vodole–Dragučova I.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Slivnica–Pesnica:
pododsek AC Zrkovska cesta–Pesnica od
km 10+847 do km 17+150.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1. Gradnja Deviacije 10-3,1-11 od km
0+000 do km 2+566, ki zajema:
1.1.1. Trasa Deviacije 10-3,1-11 od km
0+000 do km 2+566 v skupni dolžini 2,566
km
1.1.2. Ureditev Vodolskega potoka
10-3,7- 7, od km 0+910 do km 3+270 vodotoka oziroma od km 0+000 do km 2+100
deviacije 10-3,1-11
1.1.3. Prepusti za prečkanje Vodolskega
potoka:
– 10-3,5-16 v km 0+820 dolžine 5.44 m
in širine 11.32 m,
– 10-3,5-17 v km 1+440 dolžine 5.00 m
in širine 18.39 m,
– 10-3,5-18 v km 1+672 dolžine 5.70 m
in širine 13.98 m,
– 10-3,5-19, pritok 10-4,10-9a dolžine
2.00 m in širine 2.00 m,
– 10-3,5-20 v km 1+460 dolžine 2.00 m
in širine 3.00 m.
1.1.4. Podporni kamniti zid od km 0+000
do km 0+070
1.1.5. Komunalno in energetska infrastruktura:
– vodovod,
– ureditev križanj in približevanj EEO,
– TK vodi.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: roki dokončanja del so naslednji:
– za dela pod točko 1.1.2.: 12 mesecev,
– za dela pod točko 1.1.3.: 12 mesecev.
Skrajni rok za dokončanje del je 16 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 37,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila, v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 16 z dne 20. 2.
2004, Ob-1516/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
DARS d.d.
Ob-15098/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
Pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov: http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev obstoječe kotlovnice na plin-
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sko ogrevanje, preureditev hodnikov in
stopnišča, zamenjava strešne kritine in
obnova fasade na objektu Seidlova 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
90,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: preureditev kotlovnice je potrebno
dokončati in usposobiti za delovanje do
31. 8. 2004. V tem času je potrebno dokončati tudi preureditev hodnikov. Vsa ostala dela pa morajo biti končana do 29. 10.
2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 7. 2004 in/ali konec
29. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 6,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: račun
oziroma situacija bo plačan v roku 60 dni
od prejema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da
so skupni prihodki ponudnika v letu 2002
znašali vsaj 400 milijonov SIT,
– da je v zadnjih petih letih opravljal
gradnje za najmanj pet pogodbenih partnerjev in ima njihova potrdila o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe.
Upoštevane bodo gradnje v višini 90 milijonov SIT ali večje (visoka gradnja),
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča
in ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji,
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja),

– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 6,000.000 SIT
veljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka,
– izjavo banke za pridobitev garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
6,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2002 je
moral znašati najmanj 400.000.000 SIT.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT, veljavna še 90 dni od
odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku oziroma naročniku garancije izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 6,000.000 SIT v primeru,
da bo s ponudnikom podpisana pogodba o
izvajanju del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 6,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih petih letih
opravljal gradnje za najmanj pet pogodbenih partnerjev in ima njihova potrdila o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Upoštevane bodo gradnje v višini 90
milijonov SIT ali večje (visoka gradnja),
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke,
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča
in ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 507.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2004
ob 13. uri; Seidlova cesta 1, soba II/67 (sejna soba Mestne občine Novo mesto).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Ob-15100/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-2/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Rimske ceste in dograditev pločnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste s hodnikom za pešce v
dolžini 700 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2004 in konec
15. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 2 mio
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
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III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (priložiti originalno potrdilo, ki ni
starejše od 30 dni ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
3. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da firma ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno dokazi/o, ki ni starejše
od 30 dni),
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno za zakonodajo
(priložiti originalno potrdi/o, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS),
5. izjava ponudnika skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1a), Uradni list RS, št. 2 z dne
15. 1. 2004,
6. navesti podizvajalce in priložiti fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma pogodbe, v primeru, da ponudnik ne izvaja
vseh razpisanih del z lastnimi kapacitetami,
ter predložiti pisne izjave vseh v ponudbi
navedenih podizvajalcev, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti; navesti je potrebno vse podizvajalce ne glede na vrednost opravlienih del, velja tudi za naiem
delovne sile,
7. kot referenčni objekti veljajo objekti, kot je razpisano javno naročilo in jih je
ponudnik izvedel v preteklem letu (vzorec
obrazca),
8. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
9. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
10. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
11. garancija za resnost ponudbe,
12. splošni in posebni pogoji pogodbe,
13. gradbena pogodba,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudbo,
15. minimalni plačilni rok je 60 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na račun št. 01324-0100003720
pred dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom „Rimska
cesta“.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 ali 35 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004,
ob 13. uri; sejna soba Občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah (II. nadstropje, soba št. 33).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 011-04-2/2004
Ob-15103/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1 Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R2-419/1203 Soteska–
Novo mesto od km 3.600 do km 3.993 in
od km 4.270 do km 4.510.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R2-419 odsek
Soteska–Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.

Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov.
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti).
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
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ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 12.
ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 13. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
58,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-15104/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
sanacija podpornih zidov in cestišča
na cesti R1-210/1105 Zg. Jezersko–Sp.
Jezersko v km 9.259.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R1-210 odsek Zg.
Jezersko–Sp. Jezersko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila

Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima
ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov).
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti).
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
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tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 10.
ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 11. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
65,500.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-15105/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
sanacija podpornih zidov v Trebiji na
cesti R1-210/1112.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R1-210 odsek 1112
Trebija–Sovodenj.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
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potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov).
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti).
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 8. ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 9. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
132,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-15106/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,

elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
ukrepi za eliminacijo zgostitve evidentiranih prometnih nesreč v Žusterni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta G2-111 odsek 0238
Koper–Ruda, km 2.000 – (Izola).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov).
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti).
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 8.
ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 9. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
90,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-15107/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu “Sorica Podrošt” na cesti
RT 910/1130 v km 3.680–4.365.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta RT-910 Sorica–Podrošt.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 365 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri-
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silne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov).
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti).
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 9.
ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 10. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
82,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-15108/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1 Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
zalivanje reg in razpok na področju Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope:
– sklop št. 1. območje 1 (Celje),
– sklop št. 2. območje 2 (Nova Gorica),
– sklop št. 3. območje 3 (Koper),
– sklop št. 4. območje 4 (Kranj),
– sklop št. 5. območje 5 (Ljubljana),
– sklop št. 6. območje 6 (Maribor),
– sklop št. 7. območje 7 (Murska Sobota),
– sklop št. 8. območje 8 (Novo mesto),
– sklop št. 9. območje 9 (Ptuj).
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov.
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-

rantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti).
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 10.
ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 11. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
95,687.700 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-15116/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1 Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
izdelava zapornega sloja na cesti R1-229
odsek 1286 Rogoznica–Senarska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R1-229 odsek 1.286
Rogoznica–Senarska.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila

Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
Lastna likvidna sredstva ponudnika (brez
podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v
enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih
štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov.
Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti)
Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2004 do 11.
ure.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 12. uri.
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
28,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-15124/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mežica, kontaktna oseba: Franjo Kocen, Trg svobode 1, 2392 Mežica, Slovenija,
tel. 02/827-93-61, faks 02/827-93-59, elektronska pošta: franjo.kocen@mezica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja druge faze zbirnega kanalizacijskega kolektorja, od jaška 1 do
jaška 19.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Mežica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkop
kanala in dobava ter polaganje kanalizacijskih cevi DN 400 SN 1000 ter 18 kosov
poliestrskih jaškov.
Izgradnja obrežnega zidu za zaščito
kolektorja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila;
začetek 20. 7. 2004 in/ali konec 20. 9.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni po izstavitvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra,
– odločba o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali
druge predpise: Zakon o graditvi objektov
(ZGO-1).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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1. cena,
2. reference na področju gradnje vodnogospodarskih objektov,
3. rok izgradnje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 ali 35 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 12. uri; prostori Občine Mežica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Mežica
Št. 45/04
Ob-15130/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef Munda, Dornava 125, 2252 Dornava, Slovenija,
tel. 02/754-01-10, faks 02/755-07-91, elektronska pošta: obcina-dornava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Dornava–Mezgovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dornava in Mezgovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
kanalizacijskega omrežja skupne dolžine
ca. 10.000 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 10. 2004 in/ali konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih tako kot na
javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Št. 002-01-231/03.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 7. 2004 do 13.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12. 10. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščen predstavnik
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 7.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Dornava
Št. 17123-07-403-61/2004/2 Ob-15144/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: veronika.bajric@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
Veronika.bajric@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-43-83, faks
+386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-61/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izgradnja in
postavitev plinske postaje ter rekonstrukcija obstoječe kotlovnice v Centru
za oskrbo Gotenica. Podrobnejši opis je v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija gradnje je Center
za oskrbo Gotenica, Občina Kočevje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): NACE 500,2 502,2
501,1 501,7 504,4 504,5 501,3 503,2
503,3, 503,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za:en sklop,
več sklopov, vse sklope.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
gradnje, ki je predmet javnega razpisa, je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornega organa. Račun je izstavljen po situacijah
na osnovi potrjene gradbene knjige oziroma
zapisnika o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina 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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju, potrdilo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava o strokovni usposobljenosti
ključnega tehničnega osebja, ki bo odgovoren za izvedbo, seznam najpomembnejših
gradenj izvajalca in podizvajalca v zadnjih
petih letih s področja predmeta javnega naročila, dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovornega vodjo del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-61/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-40306104. od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji
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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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-15321/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Radovljica,
kontaktna
oseba: Rado Pintar, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-23-13, faks 04/531-46-84, elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si, internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Mojca Fornazarič, Kidričeva 9A, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, elektronska pošta: mojcaf@projekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Mojca Fornazarič, Kidričeva 9A, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, elektronska pošta: mojcaf@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja centralne čistilne naprave
Radovljica, velikosti 17320 PE, upravljanje čistilne naprave v času poskusnega
obratovanja ter šolanje bodočega upravljalca čistilne naprave v času poskusnega obratovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Predtrg v Radovljici (ob
separaciji Gorenjc).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE – 50/502/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: oddaja
se izgradnja celotne čistilne naprave vključno z upravljanjem čistilne naprave v času
poskusnega obratovanja in šolanjem bodočega upravljalca čistilne naprave.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dopustne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od potrditve situacije
s strani odgovornega nadzornika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: splošni, ekonomsko-finančni
in tehnično-kadrovski pogoji so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dokazilo, 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah v skladu z zakonom,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance stanja in uspeha za leta 2003,
2002 in 2001 – dokazila o povprečnem
letnem prometu ponudnika vsaj 2 milijardi
SIT,
– potrdila naročnikov, da je ponudnik v
zadnjih 3 letih uspešno zaključil vsaj po 1
investicijo vsako leto v minimalni vrednosti
500 milijonov SIT,
– potrdilo banke o neblokiranosti transakcijskega računa v zadnjih treh mesecih,
– izjava banke o odobritvi kreditne linije
v višini 150 milijonov SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec o ponudnikovi tehnični opremljenosti, ki mora omogočati
uspešno izvedbo razpisanih del,
– ponudnikov plan izvedbe javnega
naročila je primeren glede na naravo del
in pogoje iz razpisne dokumentacije ter
omogoča kvalitetno in pravočasno izvedbo
razpisanih del,
– potrdila naročnikov, da je ponudnik v
zadnjih 3 letih uspešno izvedel vsaj 3 komunalne čistilne naprave, in sicer: 2 čistilni
napravi minimalne velikosti 3000 PE in 1
čistilno napravo minimalne velikosti 15000
PE,
– odgovorni vodja projekta ima vsaj 5 let
delovnih izkušenj pri visoko in nizko gradnjah in ima vsaj univerzitetno izobrazbo s
področja gradbeništva, odgovorni vodja del
izpolnjuje pogoje, ki jih določa drugi odsta-
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vek 77. člena ZGO-1 in je v rednem delovnem razmerju s ponudnikom, operativni
vodja projekta ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri visoko in nizko gradnjah in ima vsaj
srednjo izobrazbo s področja gradbeništva.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: objava predhodnega razpisa
v Ur. l. RS, št. 44-47 z dne 30. 4. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja ponudbena cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu podjetja
Projekt d.d. Nova Gorica, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijiski račun št.
10100-0036180995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: vsi ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 13. uri; Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica – mala sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: organiziran bo
sestanek s ponudniki, ki mu bo sledil ogled
lokacije gradbišča. Sestanek bo v četrtek,
24. 6. 2004 z začetkom ob 11. uri na sedežu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19,
Radovljica, v mali sejni sobi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Radovljica
Ob-15322/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado
Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-27, faks 04/537-23-13,
elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si,
internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska, montažna in zaključna dela
vključno z dobavo materiala za gradnjo
priključnega vodovoda do Centralne čistilne naprave Radovljica.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Radovljica, Predtrg.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda za centralno čistilno napravo
v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: tri mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala na podlagi začasnih in končne
situacije v roku dni od potrditve situacije s
strani odgovornega nadzornika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: splošni ekonomsko-finančni in
tehnično kadrovski pogoji so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji ponudnika;
– dokazilo 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;
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah v skladu z zakonom;
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance stanja in uspeha za leta 2003,
2002 in 2002 – dokazila o povprečnem
letnem prometu ponudniku vsaj 2 milijardi
SIT;
– potrdilo banke o neblokiranosti transakcijskega računa v zadnjih 12 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec o ponudnikovi
tehnični opremljenosti, ki mora omogočiti
uspešno izvedbo razpisanih del;
– ponudnikov plan izvedbe javnega naročila, ki je primeren glede na naravo del
in pogoje iz razpisne dokumentacije ter
omogoča kvalitetno in pravočasno izvedbo
razpisanih del;
– reference – seznam gradenj v zadnjih
5 letih;
– navedbo tehničnega osebja ponudnika
in njihovo kvalifikacijsko strukturo katero bo
v primeru izbire sodelovalo pri izvedbi del
(za odgovornega vodja del je zahtevana
izobrazba minimum gradbeni tehnik z izpolnjenimi pogoji za imenovanje odgovornega
vodja del).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila na TR
01302-1000007805 Občina Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 ob 14. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 15. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Radovljica
Ob-15339/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/51-83-114,
faks 04/51-83-101, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja telovadnice in zunanjega športnega igrišča ter preureditev prostorov
OŠ Poljane in Vrtca Agata s komunalno
in zunanjo ureditvijo: 1. faza – gradbena,
obrtniška, strojna in elektorinštalacijska
dela za ureditev prostorov za šolo in vrtec ter nujna gradbeno obrtniška dela za
povezavo šole s telovadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljane.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2004 in/ali konec
1. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT in mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju
proračuna, po mesečnih situacijah v roku 60
dni po potrditvi situacije. Ponudbena cena
je fiksna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnos-

ti 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, da
ponudnikovega poslovanja ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
2. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
3. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih 5 letih na šolskih in športnih objektih nad 50 mio SIT, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
2. da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu in ureditvi delovnih pogojev;
3. da se ponudnik strinja s sistemom
gradnje po fazah po terminskem planu,
ki bo usklajen z investitorjem, v skladu z
razpoložljivimi sredstvi naročnika in da bo
naročnik za vsako naslednjo fazo gradnje lahko izvedel postopek s pogajanji po
89. členu ZJN-1A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, št. 027-400-20/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference na šolskih in športnih objektih,
3. garancijski rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun št. 01227-0100007212.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2004 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2004
ob 13. uri; Gorenja vas.
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VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
„Javni razpis – Ne odpiraj – gradbena,
obrtniška, strojna in elektroinštalacijska
dela za ureditev prostorov za šolo in vrtec
ter nujna gradbenoobrtniška dela za povezavo šole s telovadnico – 1. faza“.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-15342/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Mirjana Prelič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/589-26-97, elektronska pošta: mirjana.prelic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Slovenija Projekt d.d., kontaktna oseba: Marjan Danev, Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-16-184,
faks 01/581-61-86. elektronska pošta: marjan.danev@slovenijaprojekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
izgradnja prizidka ob severozahodni
strani objekta Ekonomske fakultete. Horizontalni gabarit prizidka 7.05 x 20.14 m, vertikalni gabarit K + P + 3N. Program: v kleti
sta predvideni dve računalnici, v etažah pa
kabineti za predavatelje. Vertikalne komunikacije so v obstoječem objektu. Konstrukcija
kleti je armirano betonska, konstrukcija etaž
je lahka kovinska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA / NACE / CPC): NACE 500,1 in
501,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost celotne gradnje znaša
138,850.000 SIT. Predvideni so 3 sklopi: a)
gradbena in zaključna gradbena (obrtniška)
dela - ocenjena vrednost 98,800.000 SIT;
b) električne instalacije - ocenjena vrednost
24,000.000 SIT in c) strojne instalacije - ocenjena vrednost 15,750.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: nanašajoč se na naslednjo točko:
predviden zaključek del za prvi sklop - podaljšano 3. gradbeno fazo je 30. september
2004!
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
31. 3. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
e) 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;
f) da ni imel blokiranih poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih (kar je razvidno iz podatkov v obrazcu BON 1/P ali BON 2 oziroma za samostojne podjetnike iz potrdila o
solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi (popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila);
h) da predloži reference (najmanj 3) s
pogodbenimi zneski, primerljivimi z investicijo tega javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. rok izvedbe del po sklopih.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: 24.000 SIT (z vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo z virmanom na transakcijski račun fakultete 01100
- 6030708574.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 ob 10. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vse osebe, ki predložijo
pooblastilo s strani podjetja ali ponudnika,
ki ga zastopajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 10.30.
Kraj: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
organiziral v sredo, 16. 6. 2004 ob 9. uri na
Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana, informativni sestanek s ponudniki, na katerem bo potencialnim ponudnikom
posredoval pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim naročilom (predvsem
o tehničnih specifikacijah). Vprašanja in
odgovori z informativnega sestanka bodo
zabeleženi in bodo objavljeni na enak način
kot ostala vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 352-01/2004-1138/1
Ob-15394/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žužemberk, kontaktna oseba: Jože
Ban, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/38-85-191, faks 07/38-85-181,
elektronska pošta: obcina.zuzemberk@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja čistilne naprave v Žužemberku, II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žužemberk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja čistilne naprave v Žužemberku, II. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 7. 2004 in/ali konec
15. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN,
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 85%,
2. reference – 10%,
3. plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
15.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije naj ponudniki nakažejo na TRR
01393-1200015568, sklic na številko 00
714100.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 12. uri; Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Žužemberk

Storitve
Preklic

Ob-15378/04

Naročnik Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, preklicuje objavo javnega razpisa za izdelavo projektne
dokumentacije (IP, Študija o možnosti izrabe
vroče vode, PGD, PZI) in investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, INVP) za razširitev
transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču Barje v Ljubljani, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne
28. 5. 2004, Ob-14347/04.
Ponudnikom, ki bodo vplačali 2.500 SIT
za dvig razpisne dokumentacije, bo znesek
vrnjen.
Snaga d.o.o., Ljubljana
Ob-15323/04
Popravek
Naročnik Občina Ravne na Koroškem,
pri objavi javnega naročila za izvajanje šolskih prevozov v Občini Ravne na Koroškem
po odprtem postopku, Ob-14282/04, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne
28. 5. 2004 popravlja naslednje:
– točka IV.3.2 se pravilno glasi: pridobiti
ju je mogoče do 10. 6. 2004.
– točka IV.3.7.2 se pravilno glasi: 17. 6.
2004 ob 11. uri; sejna soba Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
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Ob-14941/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, kontaktna
oseba: Ivanka Gornik, tel. 01/837-22-20,
faks 01/83-61-057.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti – naveden pod I.1).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti – naveden pod I.1).
I.4) Naslov, na katerega je mogoče poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
– naveden pod I.1).
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava – javni zavod.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
26.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zobotehnične storitve za
potrebe zobozdravstva odraslih in za potrebe ortodontije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zobotehničnih storitev odrasli na
dveh lokacijah: lokacija Ribnica in lokacija
Sodražica in zobotehnične storitve za potrebe ortodontije – lokacija Ribnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dve lokaciji
– lokacija Ribnica – Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma, Majnikova ulica 1, 1310
Ribnica,
– lokacija Sodražica – Zdravstvena postaja Sodražica, CNO 16, 1317 Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, na posamezno ordinacijo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1.) Celotna količina ali obseg: zobotehnične storitve – odrasli:
1. sklop: zobotehnične storitve – odrasli:
I. ordinacija: 18.000 točk;
2. sklop: zobotehnične storitve – odrasli:
II. ordinacija: 7.000 točk;
3. sklop: zobotehnične storitve – odrasli:
III. ordinacija: 5.000 točk;
4. sklop: zobotehnične storitve –otroci
– ortodont:
IV. ordinacija: 2.600 točk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev po podpisu pogodbe, začetek: 1. 8. 2004, in/ali zaključek 1. 8.
2005 z možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– so registrirani in imajo dovoljenje za
opravljanje dejavnosti za dejavnost, ki je
predmet naročila;
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje;
– so sposobni in usposobljeni izvesti
naročilo;
– odgovarjajo zahtevam navedenim v
razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena po
sklopu.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je možno do: 30. 6. 2004.
Cena: 12.000 SIT z DDV – plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na račun pri UJP: 01304-6030923812 sklic 00
99071703-01; možno tudi plačilo v gotovini
na blagajni ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče na
odpiranju ponudb: predstavniki naročnika in
predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2)Datum, čas in kraj: odpiranje ponudb 1. 7. 2004 ob 12. uri v Zdravstvenem
domu dr. Janeza Oražma, Majnikova ulica
1, 1310 Ribnica, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: sestanka s
ponudniki ne bo.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Ob-14992/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
kontaktna oseba: Marija Janžek, Smetanova ul. 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-19-23, faks 02/234-19-18, elektronska pošta: sers@s-sers-mb.edus.si, internetni naslov: www.s-sers.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
čiščenje prostorov: kategorija storitve: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje šolskih prostorov v izmeri
7140 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje prostorov v šolskih zgradbah na Smetanovi ul. 6 in Gosposvetski c. 9.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjava o zaposlitvi delavk,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija dejavnosti pri pristojnem
organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,ki
je predmet javnega naročila;
3. dokazilo,da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen;
4. ekonomsko-finančna sposobnost;
5. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti;
– veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– potrdilo ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 obrazec ali potrdilo banke o
stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam primerljivih storitev v zadnjih
treh letih s potrdili naročnikov o kvalitetnem
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. kakovost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. julija 2004.
Cena: 8.000 SIT (vključen DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030701978.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. julij 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. julij 2004
ob 12. uri; v prostorih Srednje elektro-računalniške šole Maribor, Smetanova ul. 6.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila 5. 7.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor

Ob-14995/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Nataša Hribar,
Cesta Svobode 13, 4270 Bled, Slovenija, tel. 04/575-01-00, 04/575-01-36, faks
04/574-12-43, elektronska pošta: obcina@bled.si, internetni naslov: www.obcina.bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
finančni leasing, kategorija storitve IA-6b.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni leasing za objekt Knjižnica Blaža Kumerdeja, Ljubljanska 8 na Bledu v
znesku 285.000 EUR, storitev IA-6a.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bled.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
285.000 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje objekt nakupa, polog naročnika 0
SIT, začetek odplačila leasinga 1. 1. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
da je registriran pri pristojnem sodišču ali
organu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo poravnanih davkih, prispevkih
in drugih obveznih dajatvah ali poslovnih obveznostih v skladu s predpisi,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega transakcijskega
računa,
– dokazilo, da je ponudnik v zadnjih treh
letih izvedel vsaj eno tovrstno storitev v
vrednosti nad 50 mio SIT,
– dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje
predpisano, sli potrdilo banke, da ima
dostop do kreditne linije v višini najmanj
285.000 EUR.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. vrednost mesečnega obroka – 80
točk,
5. stroški odobritve in vodenja – 20
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15 dni od objave v
Uradnem listu RS.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudb: 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki morajo pri
odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2004
ob 12. uri v prostorih Občine Bled.
Občina Bled
Št. 111/2004
Ob-15003/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ruše, kontaktna oseba: Barbara Ferlic, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel.
02/669-06-43, 669-06-40, faks 02/669-06-54,
elektronska pošta: barbara.ferlic@ruse.si,
internetni naslov: www.ruse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava strokovnih podlag in strategije
prostorskega razvoja Občine Ruše ter
Prostorskega reda Občine Ruše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ruše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
In sicer: 1. priprava strokovnih podlag
za strategijo prostorskega razvoja Občine
Ruše in priprava Strategije prostorskega
razvoja Občine Ruše; 2. dopolnitve strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja občine za potrebe priprave prostorskega reda in Priprava prostorskega reda
Občine Ruše.
Ponudbe se lahko predložijo za vse
sklope: da, ponudbe se morajo predložiti
za vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT in veljavnostjo ponudbe
najmanj 3 mesece od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika, odločbo o opravljanju dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, dokazilo
da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON
2 za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
storitev na področju priprave strokovnih
podlag ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
priprave posebnih strokovnih podlag in
prostorskih izvedbenih aktov v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili naročnikov o dobro
opravljenem delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Sklic na: Zakon o
urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1,
Ur. l. RS, št.: 110/02, popravljen 8/03 in št.
58/03 – ZZK-1), Zakon o graditvi objektov
(ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02, 55/03, 97/03
in naslednje).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: ceno in
reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 28. 6. 2004.
Cena: 20.000 SIT (z DDV), valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: račun Občine Ruše pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01308-0100008966, iz katerega so razvidni
naslednji podatki (firma, točen naslov, identifikacijska številka za DDV, sklic nakazila,
davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: najmanj 3 mesece od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2004 ob 12. uri; Občina Ruše,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
pripravo strokovnih podlag in Strategije
prostorskega razvoja Občine Ruše ter Prostorskega reda Občine Ruše« in številka objave javnega razpisa«.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Občina Ruše
Ob-15005/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pesnica, kontaktna oseba: Dijana Valdhuber, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve IA2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov šolskih otrok v
šolskem letu 2004/2005 z možnostjo podaljšanja v skladu z 97. členom Zakona o
javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za najmanj eno relacijo, sklop relacij ali za vse
relacije, vendar mora biti ponudbena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
samo variante naročnika.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004, konec 30. 6.
2005 z možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
do 10% vrednosti javnega naročila. Višina
garancije bo določena v razpisni dokumentaciji,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini do 10% od vrednosti pogodbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Višina
garancije bo določena v pogodbi, glede na
vrednost naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila (pogodba).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 954-1/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.

Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na TRR Občine Pesnica
01289-0100008733.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
na podlagi predloženih pooblastil.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 12. uri; Občina Pesnica, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Občina Pesnica
Št. 1605
Ob-15008/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Tomažin, inž., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-450, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: anton.tomazin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 23.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: fizično varovanje premoženja, dežurstvo s kontrolo oskrbe na
sedežu podjetja,
– sklop B: fizično varovanje premoženja na sanitarni deponiji Leskovec,
– sklop C: pobiranje in prenos denarja
na APP v Novem mestu,
– sklop D: varovanje parkirne hiše na
Novem trgu v Novem mestu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Novo mesto in Leskovec
pri Novem mestu.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA / NACE / CPC): CPA 74.60.13,
74.60.15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, se sklope.
Sklop št. A
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 74.60.15.
2) Kratek opis: fizično varovanje
premoženja, dežurstvo s kontrolo oskrbe
na sedežu podjetja.
3) Obseg ali količina: 8760 ur/leto oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. B
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 74.60.15.
2) Kratek opis: fizično varovanje
premoženja na sanitarni deponiji Leskovec
pri Novem mestu.
3. Obseg ali količina: 8760 ur/leto.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. C
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1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 74.60.15.
2) Kratek opis: prenos gotovine iz
upravne stavbe in parkirne hiše, pobiranje
in prenos denarja iz parkomatov na APP v
Novem mestu.
3) Obseg ali količina: prenos gotovine
iz upravne stavbe 150/leto, iz parkirne hiše
300/leto, pobiranje in prenos gotovine iz
parkomatov 260/leto.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. D
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA / NACE / CPC): CPA 74.60.14,
74.60.15.
2) Kratek opis: varovanje parkirne hiše
na Novem trgu v Novem mestu.
3) Obseg ali količina: obhodi parkirne
hiše in prenos požarnega signala izven obratovalnega časa parkirne hiše.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 17520
ur/leto fizičnega varovanja, 710 prenosov
gotovine /leto, obhodi parkirne hiše in vsakodnevni nadzor nad protipožarnim sistemom
izven delovnega časa parkirne hiše oziroma
v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT, menice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,

– da je ponudnik ekonomsko, finančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ima ponudnik v delovnem razmerju
vsaj 30 delavcev,
– da bo ponudnik zagotovil odzivni čas
varnostne službe največ 20 minut,
– da bo imel ponudnik pred podpisom
pogodbe zagotovljen lastni ali najeti nadzorni center, za čas izvajanja razpisanih del,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je premet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek, postopek likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad,
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– obrazci BON1, BON2 oziroma BON3
ali povprečno stanje sredstev TRR za zadnje tri mesece za s.p,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in
prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo banke da ponudnik ni imel v
zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– licenca za fizično varovanje,
– potrjene reference o kvalitetno opravljenih delih, s področja ponujenih tovrstnih
del, izdanih s strani naročnikov, ne starejše
od zadnjih petih let (leto 2003, 2002, 2001,
2000 in 1999). Za opravljanje del določenih
v sklopu A se dodatno zahteva potrdilo
o osnovnem poznavanju dela z osebnim
računalnikom, ki ga je potrebno predložiti
pred podpisom pogodbe,
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih po vrsti in stopnji izobrazbe,
– potrdilo o članstvu v zbornici RS za
zasebno varovanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko da.
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Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zasebnem varovanju
(Uradni list RS št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. skupni prihodek – 5%,
4. število zaposlenih – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2004.
Cena: 20.000 SIT, pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila:
poravnava
stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na TRR št. 03150-1000002272 pri
SKB banki d.d., s pripisom ‚‘Plačilo razpisne dokumentacije – varovanje v Komunali
Novo mesto‘‘.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004
ob 11. uri; Komunala Novo mesto, SRI,
Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-15031/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba: Bojana Hlebanja ali Vlasta Skumavc
Rabič, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800, faks
04/58-09-824, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov: http:
//www.kranjska-gora.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Kranjska Gora v šolskih letih
2004/2005–2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Kranjska Gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: točne
relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolska leta 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004 in konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
mesečno, za pretekli mesec, v 30 dneh od
datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: poleg obveznih pogoje iz 42. člena
ZJN-1-UPB1 še izjava, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben za izvajanje razpisane storitve;
– da ponudnik nudi 30.dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference;
– osebe, ki bodo izvajale storitev, morajo
imeti licenco za opravljanje prevozov oseb;
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
učencev;
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila;
– izjava, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov;
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
kijih določa Pravilnik o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu;
– izjavo, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi
se vozijo skupine otrok;
– izjava, da je ponudnik seznanjen z
relacijami.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Zakon
o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki oseb, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 40 točk,
2. odzivni rok v primeru okvare vozila
– 35 točk,
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3. plačilni rok – 25 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2004.
Cena: 6.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št.:
01253-0100007684.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 6. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2004
ob 10.30; v prostorih sejne sobe Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Občina Kranjska Gora
Ob-15036/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: tiskanje trženjskih materialov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Tiskanje trženjskih materialov:
1. sklop – marketinški materiali (prospekti, letaki...),
2. sklop – novoletni program in plakati
(koledarji, plakati),
3. sklop – korespondenčni materiali z
elementi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije (poslovni bloki, mape…),
4. sklop – embalaža in ostali materiali
z elementi celostne grafične podobe Pošte Slovenije (darilne vrečke, zloženke za
buteljke…).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PLC Ljubljana – poštni
ekspedit, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana ali
na 10 različnih lokacij po Sloveniji (poslovne
enote Pošte Slovenije).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po tehničnem opisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;

začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec po preteku enega koledarskega leta od
podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila – najmanj 30 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P;
– samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003;
– potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki morajo zagotavljati
izdelavo predvidenih reklamnih materialov
po predvidenih tehničnih specifikacijah, v
predvidenih rokih in nakladah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo.
(A) Najnižja ponudbena vrednost za posamezen sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025
sklic 00 0000-17.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 5. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Ob-15055/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Andrej Vovk,
univ. dipl. inž. grad., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/300-99-25,
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faks +386(0)1/300-99-37, elektronska pošta: andrej.vovk@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., kontaktna oseba:
Metka Celestina, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/300-99-59, faks
+386(0)1/300-99-37, elektronska pošta:
metka.celestina@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-DARS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje strokovnih in svetovalnih
storitev na področju upravljanja in vzdrževanja avtocest in hitrih cest, s katerimi
upravlja DARS d.d. Sestavni del izvajanja
storitev po tem razpisu je sodelovanje
ponudnika na javnih razpravah, sestankih in pri delu komisij ter pridobivanje
mnenj, soglasij in dovoljenj pristojnih
organov in organizacij ter komisij in priprava ustreznih gradiv za izvedbo naročil
naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74231122-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: upravljanje.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: redno vzdrževanje.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: prometna varnost.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: izredni prevozi.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: komuniciranje in strateški
marketing.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: obnovitvena dela.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklop
I.: upravljanje, sklop II.: redno vzdrževanje,
sklop III.: prometna varnost, sklop IV.: izredni prevozi, sklop V.: komuniciranje in strateški marketing, sklop VI.: obnovitvena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini: 4,536.000 SIT za sklop I, 1,134.000
SIT za sklop II, 3,402.000 SIT za sklop III,
453.600 SIT za sklop IV, 1,814.400 SIT
za sklop V in 11,340.000 SIT za sklop VI.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
biti veljavna 180 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Naročnik bo nesporni del situacije
poravnal v roku 28 dni od njenega uradnega
prejema.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
samostojno ali kot skupina ponudnikov (Joint Venture).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakih del v zadnjih
treh letih, z zneski, datumi in seznamom
državnih ali zasebnih naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4.
2004, Ob-8808/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2004-DARS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so navzoči, morajo predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 7. 2004
ob 10. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, soba 509.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
Družba za avtoceste v RS
DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-15078/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
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oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: dr. Aljoša Šajna, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-302, faks 01/30-68-307, elektronska pošta: aljosa.sajna@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovane in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri
gradnji HC odseka Škofije–Srmin, od km
0,000 do km 1,660.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek HC Škofije–Srmin,
od km 0,000 do km 1,660.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 954.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam minimalne potrebne
laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo
del po pogodbi, in seznam ostale opreme, ki
je predmet ocenjevanja ponudnika.
Ponudnik mora zagotoviti naslednje
število vodstvenih delavcev za koordinacijo
in za posamezno področje dela. Dokazil o
kvalifikacijah in izkušnjah kadrov mora po-
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nudnik posredovati v primeru naknadne
pisne zahteve naročnika.
Vodenje in organizacija
Ponudnik mora biti organiziran tako, da
je zagotovljena ustrezna koordinacija med
naročnikom DARS, d.d., njegovim pooblaščenim inženirjem in vsemi lastnimi notranjimi organizacijskimi strukturami. Za vodenje
in organizacijo je zato potrebno zagotoviti
najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri, ki mora imeti vsaj pet let
delovnih izkušenj na področju zagotavljanja in kontrole kvalitete pri izgradnji avtocest ali drugih zahtevnih objektov. Naloga
strokovnjaka za vodenje in organizacijo bo
koordiniranje aktivnosti izvajalca, komuniciranje z naročnikom, njegovim inženirjem in
izvajalcem gradbenih del ter izvajanje vseh
ostalih potrebnih aktivnosti za realizacijo
prevzetih del.
Zemeljska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri zemeljskih delih.
Asfalterska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik s tremi leti delovnih izkušenj, oba
pri asfalterskih delih.
Hidroizolacijska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri hidroizolacijskih delih.
Betonerska dela
Najmanj tri diplomirane inženirje tehnične
smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z
najmanj petimi leti in drugi njegov namestnik
z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba
pri betonerskih delih.
Jeklarska dela in trajna geotehnična
sidra
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri jeklarskih delih.
Odvodnjavanje
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri polaganju in preskušanju kanalizacijskih vodov.
Oprema objektov
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri delu v laboratoriju za umetne
mase in preizkušanje materialov za opremo objektov.
Oprema cest
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri delu v laboratoriju za umetne
mase in preizkušanje materialov za opremo cest.
Posamezni strokovnjak lahko opravlja
storitve največ za dve področji del, kar pomeni, da je lahko v prilogi 6.5 c) posameznik
naveden največ dvakrat.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 32 z dne 2. 4. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
DARS d.d.
Ob-15096/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Predrag Sekulič, tel. 01/47-34-768, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-600, faks 01/43-16-035, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova svetlobnonavigacijskega sistema na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova svetlobnonavigacijskega sistema na letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.35.20-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz popisa del – vzorec
predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila ter z navedbo
imen in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2.1.2. Potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži
ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
šteto od datuma oddaje ponudbe.
2.1.3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...).
2.1.4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
2.1.5. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
2.1.6. Originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države,
da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni šteto od datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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2.1.7. Celoletni prihodek ponudnika mora
v vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko
ni dolžan dajati takšnih izkazov, je dolžan
predložiti davčne napovedi.
2.1.8. Noben izmed računov ponudnika
ne sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran, kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2
za vsak svoj račun. Če se obrazec BON2
za določen račun ne izdaja, se neblokiranost računa izkaže z drugim enakovrednim
dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2.1.9. Ponudnik mora izkazati vsaj tri
dobave oziroma storitve v zadnjih treh letih,
ki so po vsebini in vrednosti podobne predmetu javnega naročila. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo, se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-6/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 10.30; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-15097/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno
letalstvo, kontaktna oseba: Bojan Dubrovnik, tel. 02/62-92-922, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-600,
faks 01/43-16-035, elektronska pošta:
urscl@caa-rs.si,
internetni
naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova Transformatorske
postaje za dobavo in odjem električne energije za potrebe in napajanje navigacijskih ter
vseh ostalih tehničnih sistemov na letališču
Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Transformatorske postaje za
dobavo in odjem električne energije
za potrebe in napajanje navigacijskih
ter vseh ostalih tehničnih sistemov na
letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.72.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz popisa del – vzorec predračuna, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila ter z navedbo
imen in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2.1.2. Potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži
ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...)
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
šteto od datuma oddaje ponudbe.
2.1.3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave,
prokurist...).
2.1.4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvi-
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dacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
2.1.5. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
2.1.6. Originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora predložiti
tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto od datuma oddaje
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
2.1.7. Celoletni prihodek ponudnika
mora v vseh zadnjih treh letih presegati
vrednost javnega naročila, kar ponudnik
izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri
leta. Kot dokaz se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance stanja ali drugim
enakovrednim dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora
predložiti revidirane izkaze. Če ponudnik
glede na svojo statusno obliko ni dolžan
dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti
davčne napovedi.
2.1.8. Noben izmed računov ponudnika
ne sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran, kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2
za vsak svoj račun. Če se obrazec BON2
za določen račun ne izdaja, se neblokiranost računa izkaže z drugim enakovrednim
dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2.1.9. Ponudnik mora izkazati vsaj tri
dobave oziroma storitve v zadnjih treh letih,
ki so po vsebini in vrednosti podobne predmetu javnega naročila. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo.
2.1.10. Ponudnik mora imeti zaposleno
vsaj eno osebo, ki izpolnjuje kriterije za
odgovornega vodjo del v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) ali drugim,
enakovrednim predpisom, ki v času izvjanja
del ne bo obremenjen z deli na drugih objektih, kar ponudnik izkaže z izjavo na katero odgovorni vodja del odtisne svoj imenski
pečat v skladu z določbami ZGO-1.
2.1.11. Ponudnik mora imeti zaposlenih
vsaj 5 oseb, ki so po izobrazbi vsaj elektrotehniki in bodo izvajala dela, ki so predmet
tega naročila, kar ponudnik izkaže z izjavo
v kateri poimensko navede delavce, ki bodo
izvajali predmet javnega naročila, njihovo
vrsto in stopnjo izobrazbe in vrsto delovnega razmerja.
2.1.12. Ponudnik mora navesti seznam
vseh morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do
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vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki
so navedeni v ponudbi.
2.1.13. Ponudnik mora zagotoviti vse dni
v tednu 24 urno dosegljivost odgovornega
vodje del in ekipe, ki bo nemudoma intervenirala v primeru težav pri oskrbi letališča z
električno energijo.
2.1.14. Ponudnik mora izvesti naročilo
v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo
je izdelala družba Proelit d.o.o., številka
projekta E-01, številka načrta E-03-019, kar
ponudnik izkaže z izjavo.
2.1.15. Ponudnik mora izvesti predmet
javnega naročila po terminskem planu izvedbenih del, ki ga potrdi naročnik, pri čemer
se mora obvezati, da bo dela izvajal tudi
izven običajnega delovnega časa, se pravi
ponoči, ob nedeljah in praznikih in podobno.
Ponudnik mora predložiti izjavo, da soglaša
s tem pogojem.
2.1.16. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje izvajanja del, o čemer poda izjavo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-5/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 9. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 012-103/2003
Ob-15129/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Simon Weilguny,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-33-11, faks 01/433-10-31, elektronska pošta: gp.mg@gov.si, internetni naslov:
www.mg-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno in pogarancijsko vzdrževanje in
nadgradnja računalniške opreme.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kotnikova 5 in Kotnikova
28, Ljubljana ter Trubarjeva 11, Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 72.5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 18 mesecev vzdrževanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 7. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 10. uri; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-15317/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: veronika.bajric@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
Veronika.bajric@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Ma-

rinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-43-83, faks
+386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 01.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-55/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je vzdrževanje
informacijske opreme izven garancijskega roka. Podrobnejši opis je v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije posameznih
organizacijskih enot ministrstva za notranje
zadeve, generalne policijske uprave in policijskih uprav na območju celotne države.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.1
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: strežniki BULL.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.1
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: delovne postaje Siemens.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.2
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: delovne postaje NEC.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.3
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: delovne postaje Olivetti.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3.1
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: tiskalniki, skenerji, projektorji OKI.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3.2
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: tiskalniki, skenerji, projektorji OCRB.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4.1
1.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: sistemska oprema IBM.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
in okvirna količina storitve, ki je predmet
javnega razpisa, je navedena v razpisni
dokumentaciji. Javni razpis se izvaja za obdobje dveh let.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen v začetku meseca za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora 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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju, potrdilo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, potrdilo da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava in dokazilo o strokovni
usposobljenosti kadra, ki bo izvajal storitve,
dokazilo o kakovosti poslovanja, seznam
rezervnih delov v skladišču, potrebnih za izvajanje predmeta javnega naročila, seznam
pooblaščenih servisov in seznam najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-55/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-40305504. od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni

podatki o ponudniku, 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 12. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-15333/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba
Katarina Hren, Metelkova 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 300-39-28, faks 300-39-11,
elektronska pošta: chc@zd-lj.si, internetni
naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-9/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov ZD Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije prostorov naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 8 enot
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, nekaznovanje in
ostale zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; potrdilo o nekaznovanju z
lastno izjavo ponudnika; potrdilo sodišča da
proti ponudniku ni začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: lastne izjave ponudnika o
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo posla z referencami in prilogami, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2004 .
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika, št. 01261-6030921845,
sklic model 02, št. 94018-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2004,
ob 12. uri; Metelkova 9, Ljubljana, prostori
Uprave, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: sklopi so oblikovani po enotah naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-15337/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: dr. Metka Gorišek, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-87-400, faks 01/47-87-422.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, kontaktna oseba: dr. Metka Gorišek, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/309-42-20, faks 01/309-42-30.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, kontaktna oseba: Mani Šefra,
vložišče, II. nadstropje, Dunajska 48, 1000

Stran

3612 /

Št.

61 / 4. 6. 2004

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-73-20, faks
01/478-74-22.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, kontaktna oseba: Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-73-20, faks 01/47-87-422.
II.1) Opis: izvajanje inženirskih storitev
za pripravo investicijskega projekta: “Ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in
zalednega kraškega območja”.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje inženirskih storitev za pripravo investicijskega projekta: “Ureditev
oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in
zalednega kraškega območja”.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika
(Ljubljana, Einspielerjeva 6) in na terenu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: inženirske storitve do pridobitve gradbenega
dovoljenja (podrobneje navedeno v razpisni
dokumentaciji).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 29 mesecev od sklenitve
pogodbe; začetek: leto 2004, konec: leto
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 7,100.000 SIT z veljavnostjo
do 19. 10. 2004 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena
pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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4. da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. odgovorni nosilec naloge mora imeti
vsaj 3 reference v zadnjih petih letih s področja vodenja inženiringa pri izvedbi investicijskih projektov v vrednosti nad 1,20
mrd SIT,
6. člani projektne skupine tehnične stroke morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta ustrezne stroke in imeti pri
pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni
izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 110/02),
7. ponudnik mora zagotoviti strokovnjake
z vsaj tremi referencami na naslednjih zahtevanih strokovnih področjih:
– univ. dipl. inž. gradbeništva – konstrukcijska smer z referencami odgovornega projektanta statičnih izračunov z dimenzioniranjem vodnih pregrad s spremljajočimi objekti
v procesu izdelave projektne dokumentacije
– faza PGD, v vrednosti investicije nad 300
milijonov SIT, za obdobje zadnjih 10 let (izdelava študij in strokovnih nalog, izdelava
samo posameznih faz projektne dokumentacije brez izdelanega PGD in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. gradbeništva – hidrotehnična smer z referencami odgovornega
projektanta hidravličnega dimenzioniranja
vodnih pregrad s spremljajočimi objekti in
infrastrukturnih objektov oskrbe prebivalstva s pitno vodo ter hidroloških analiz z
izračuni hidroloških parametrov, v procesu
izdelave projektne dokumentacije – faza
PGD, za obdobje zadnjih 10 let (izdelava
študij in strokovnih nalog, izdelava samo
posameznih faz projektne dokumentacije
brez izdelanega PGD in vse ostale delovne
izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. geodezije z referencami
izvajalca geodetskih meritev za potrebe projektiranja in izvedbe infrastrukturnih objektov, za obdobje zadnjih 5 let (ostale delovne
izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. geologije z referencami
izvajalca geoloških in seizmoloških meritev z
analizami in izračuni parametrov za potrebe
projektiranja in izvedbe pregradnih objektov
ter načrtovanje seizmečnega monitoringa,
za obdobje zadnjih 5 let (ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. biologa z referencami izdelovalca poročil o vplivih na okolje vodnih
zadrževalnikov, kartiranja habitatov in določanja okoljskih parametrov za potrebe projektiranja in izvedbe vodnih zadrževalnikov,
za obdobje zadnjih 5 let (izdelava študij in
strokovnih nalog in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. kemije – kemijski tehnolog z referencami odgovornega projektanta
tehnoloških rešitev priprave vode za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo ali čiščenja odpadnih voda – faza PGD, za obdobje zadnjih
5 let (izdelava študij in strokovnih nalog,
izdelava samo posameznih faz projektne
dokumentacije brez izdelanega PGD in
vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot
reference),
– univ. dipl. inž. strojništva z referencami odgovornega projektanta strojne opreme
objektov za pripravo vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo ali čiščenja odpadnih
voda – faza PGD, za obdobje zadnjih 5 let
(izdelava študij in strokovnih nalog, izdelava

samo posameznih faz projektne dokumentacije brez izdelanega PGD in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. elektrotehnike z referencami odgovornega projektanta elektro opreme objektov za pripravo vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo ali čiščenja odpadnih
voda – faza PGD, za obdobje zadnjih 5 let
(izdelava študij in strokovnih nalog, izdelava
samo posameznih faz projektne dokumentacije brez izdelanega PGD in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. ekonomist z referencami izdelovalca investicijske dokumentacije, za
obdobje zadnjih 5 let (ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. pravnik s pravosodnim izpitom z referencami pravnega svetovalca v
postopkih urejanja zemljiškoknjižnih zadev,
za obdobje zadnjih 5 let (ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference);
8. opcija (veljavnost) ponudbe ne sme
biti krajša od 120 dni od datuma za predložitev ponudb,
9. odgovorni nosilec naloge bo delo za
naročnika opravljal na in iz sedeža naročnika v Ljubljani, Einspielerjeva 6,
10. ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
povezane z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Člani projektne skupine tehnične stroke
morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega
projektanta ustrezne stroke in imeti pri pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni
izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: drugič ponovljeni javni
razpis.
IV.13.2) Druge prejšnje objave: Uradni list
RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004, Ob-8947/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference,
2. ponudbena cena,
3. kadrovska zasedba projektne skupine.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
9. do 15. ure, v petek do 14.30, na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, vložišče v II.
nadstropju, do 21. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 7141998 – 23410004, z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za izvajanje inženirskih storitev – oskrba s pitno
vodo slov. Istre”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2004 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
do 19. 10. 2004.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2004
ob 12. uri; Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220A v II. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija ni na voljo v elektronski obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-15386/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Branko Malek, univ. dipl. inž. grad.,
02/88-121-46, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-11, faks
02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http:
//www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-58/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije za sekundarno kanalizacijsko omrežje v MO
Slovenj Gradec:
– idejni projekt,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo,
– projekt za izvedbo za hišne priključke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselja in posamezni
zaselki v Mestni občini Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije za sekundarno
omrežje v Mestni občini Slovenj Gradec v
dolžini ca. 16.000 m in okvirnim številom
700 hišnih priključkov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica kot garancija za resnost
ponudbe,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije, 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:

– 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 tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom,
– da je družba predložila BON1, BON2
ali BON3, samostojni podjetnik: potrdilo o
povprečnem stanju sredstev na TRR za
zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2 ali BON3,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto,
– letni promet mora presegati vsaj
20,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba 60% vrednosti vseh del,
– 3 reference iz zadnjih treh let za izdelavo primerljive dokumentacije,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 70%,
2. reference – 20%,
3. rok izdelave – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 13. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-15537/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Andrej Rajtmajer, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-54, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: DZP@GOV.SI.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javna agencija za železniški
promet RS, kontaktna oseba: Andrej Rajtmajer, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-54, faks 02/234-14-52,
elektronska pošta: Andrej.Rajtmajer@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Andrej Rajtmajer,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-54, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Andrej.Rajtmajer@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javna
agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Andrej Rajtmajer, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-54,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Andrej.Rajtmajer@gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javna agencija za železniški promet RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. pisarniški potrošni material,
2. računalniški potrošni material,
3. obrazci in tiskovine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Proračun RS.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarske družbe po ZGD.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
Samostojni podjetniki predložijo overjeno
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
(t.i. priglasitveni list).
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(Podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
davčnega urada).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P s
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podatki in kazalniki za leto 2000 (dokument
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 3 mesecev!).
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja pri APP).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2001, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR Javne agencije za železniški promet RS, št.
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004, do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004,
ob 10. uri.
Kraj: Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Javna agencija
za železniški promet RS
Ob-15541/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zreče, kontaktna oseba Aleksandra Pavlič, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-05, faks
03/576-24-98, elektronska pošta: Aleksandra.pavlic@zrece.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
na območju Občine Zreče za šolsko leto
2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Zreče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije
navedene v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
24. 6. 2005 z možnostjo podaljšanja po
97. členu ZJN-1-UPB1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je registriran pri pristojnem
organu;
– licenca za prevoz oseb v notranjem
prometu;
– potrdilo ministra, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obraze, ki dokazuje
tehnične in kadrovske pogoje za dnevni
prevoz učencev za posamezne relacije, za
katere je oddal ponudbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki, s katerim se
vozijo skupine otrok; Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu ter
ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 24. 6. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004 do 10. ure
na, naslov »Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče, v zapečateni kuverti z navedbo:
»Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, Zreče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Občina Zreče

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/2216/2004
Ob-15049/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija, d.o.o. kontaktna oseba: mag. Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386 1 474 2441,
faks ++386 1 474 2442, elektronska pošta:
marko.hrast@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro – Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386 1 474
2433, faks ++386 1 474 2442, elektronska
pošta: andreja.mihevc@eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: sklep o začetku oddaje
javnega naročila št. 82/2004.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
dobava opreme lastne rabe v RTP Kidričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Kidričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope:da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop A
2) Kratek opis: dobava opreme lastne
rabe v RTP Kidričevo – dobava diesel električnega agregata.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop B
2) Kratek opis: dobava opreme lastne
rabe v RTP Kidričevo – dobava usmernikov, priključnih omaric za baterije 220 V DC
ter UPS sistema.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 1. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik
z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki (če je potrebno)
Ogled objekta bo dne, 15. 6. 2004 ob 10.
uri v RTP Kidričevo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – (90%),
2. reference proizvajalca – (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 36.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 6. 2004 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2004
ob 10. uri, Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Elektro – Slovenija, d.o.o.
Ob-15157/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Mateja Podlesnik – za splošni del, Ivan
Dovnik – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba vsak delovni

dan med 8. in 10. uro, Mateja Podlesnik,
tel. 02/220-01-28 – za splošni del, Ivan Dovnik; tel. 02/220-01-45 – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba, Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
merilne naprave in instrumenti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
Sklop št. A
2) Kratek opis: večfunkcijski števci delovne in jalove energije in komunikatorji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
16,000.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 8. 10. 2004.
Sklop št. B
2) Kratek opis: indukcijski števci
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
48,000.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 8. 10. 2004.
Sklop št. C
2) Kratek opis: ostala merilna in zaščitna
oprema.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 8. 10. 2004.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
ocenjena vrednost javnega razpisa:
69,000.000 SIT; sklopi A, B, C.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
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ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 85 točk,
2. kompatibilnost – 10 točk,
3. rok plačila – 3 točke,
4. certifikat SIST EN ISO ali podobno
– 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II.nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak dan
med 8. in 10. uro, Mateja Podlesnik,
tel: 02/220-01-28 – za splošni del, Ivan Dovnik; tel. 02/220-01-45 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-15158/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
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faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, Mateja Podlesnik, tel:
02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal;
tel: 02/220-07-50 – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba, Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stikalne naprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
Sklop št. A
2) Kratek opis: SN in NN stikalni bloki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
53,500.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 2. 8. 2005.
Sklop št. B
2) Kratek opis: SN ločilniki za zunanjo in
notranjo montažo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
6,400.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 2. 8. 2005.
Sklop št. C
2) Kratek opis: NN ločilniki za zunanjo
montažo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
7,100.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 2. 8. 2005.
Sklop št. D
2) Kratek opis: SN in NN prenapetostni
odvodniki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
11,000.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 2. 8. 2004, dobava 2. 8. 2005.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
ocenjena vrednost javnega razpisa:
78,000.000 SIT; sklopi A, B, C, D.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: v 12 mesecih od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
1. cena – 86 točk,
2. kompatibilnost – 10 točk,
3. rok plačila – 2 točki,
4. certifikat SIST EN ISO ali podobno
– 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 13. uri: Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak dan
med 8. in 10. uro, Mateja Podlesnik, tel.

02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-15338/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna
oseba: za splošni del: Rozalija Sabo, za
tehnični del: Drago Novak, Aleš Blaznik,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-14, 04/208-33-27,
04/208-36-75, faks 04/208-36-00, elektronska pošta: rozi.sabo@elektro-gorenjska.si, drago.novak@elektro-gorenjska.si,
ales.blaznik@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-02/2004-Ident
73405.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
dograditev telekomunikacijskega (TK)
optičnega prenosnega sistema za relacijo RTP Primskovo - RP Letališče Brnik in
dograditev TK omrežja za nadzor kakovosti električne energije (EE).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija gradnje in dobave je v RTP Primskovo in v RP Letališče
Brnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
opreme in dokumentacije, montaža, spuščanje v pogon, projekt za izvedbo in projekt
izvedenih del, tehnična dokumentacija.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo v rednem delovnem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo na podlagi posameznih
situacij v roku 30 dni po potrditvi situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: po ZJN-1A - 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteva se
podatke o boniteti poslovanja ponudnika
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
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oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida za leta 2001, 2002, 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– zagotoviti največ 4 urni odzivni čas v
garancijski dobi v primeru nujnih posegov,
– izdelati in predložiti terminski plan izvajanja projekta nadgradnje,
– priložiti opis ponujene tehnične opreme, storitev in tehnične rešitve,
– ponudnik mora razpolagati s tehničnimi
zmogljivostmi in tehnično opremo, ki omogoča izvajanje del dograditve TK optičnega
prenosnega sistema in dograditve nadzora
kakovosti EE in imeti organiziran servis za
vzdrževanje dobavljene opreme,
– izpolnjevati zahteve glede ukrepov za
varno delo,
– izpolnjevati obveznosti po Zakonu o
tehničnih zahtevah (Ur. l. RS, št. 59/99 in
54/00) in področnih predpisov,
– nuditi garancijo za vgrajeno opremo in
izvedena dela za čas 18 mesecev,
– zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami in standardi, ki jih izdajajo pooblaščeni organi,
– zagotoviti rok izvedbe del 120 dni od
podpisa pogodbe,
– nuditi pogarancijsko vzdrževanje,
– zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev
iz tabele tehničnih zahtev, testiranje in
nadzor.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: ponudnik mora biti specialist
na področju optičnih telekomunikacijskih
prenosnih sistemov, Zakon o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti in sposobnosti dajanja tehničnih informacij (Ur. l. RS, št. 59/99, 54/00),
Zakon o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št.
30/01, 43/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 73405.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198
– Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika vsak
dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo in plačilom stroškov. Pred
dvigom razpisne dokumentacije ponudnik
dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 9. 2004 in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba, II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d.

Gradnje
Št. 07234
Ob-15073/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Pavel Šuštar, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-600,
faks 01/58-20-601, elektronska pošta: Pavel.sustar@geoplin.si, internetni naslov:
http://www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja merilno regulacijske postaje za
zemeljski plin – MRP Vodice 50/1-3 bar.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vodice pri Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strojno
tehnološka dela z dobavo opreme, gradbena dela, zunanja ureditev, ozemljitev, električne napeljave in katodna zaščita.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni predvideno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 1. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od ocenjene vrednosti naročila
z vključenim DDV. Višina bančne garancije
znaša 2,440.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: računi plačani mesečno na način: 80% vrednosti računa v 30 dneh od
potrditve opravljenega dela, 20% vrednosti
računa zadržano za izplačilo do končnega
obračuna. Računi bodo plačani na način:
50% z virmanskim nakazilom, 50% z verižno kompezacijo v plačilnem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
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2. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Pozor: ta pogoj velja, če je
potrebno posebno dovoljenje preveriti.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnave davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik mora biti član organizacije
ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki
organizaciji ali združenju obvezno po predpisih države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1–6 so
obvezni, kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 6
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika.
Obrazec BON-1I/P s podatki in kazalniki
za leto 2003, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
3. Poročilo o finančnem stanju ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma
izgube za preteklo leto, revidirane letne bilance ali izvlečki iz bilance stanja za zadnja
3 obračunska leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja (gradnja MRP tlaka nad
16 barov) v obdobju od vključno leta 1998
realizirane najmanj eno gradnjo v vrednosti
nad 10,000.000 SIT z vključenim davkom na
dodano vrednost.
2. Ponudnik mora navesti stroje in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. V
specifikaciji morajo biti najmanj navedeni
sledeči podatki: starost, količina, zmogljivost za varilni agregat za obločno varjenje
na terenu, varilni agregat za TIG postopek
in plamensko varjenje, avtodvigalo, bager-kombinirka ali podoben gradbeni stroj,
kamion za prevoz teže nad 5 ton.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2
do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del
tega razpisa zaposlene najmanj eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
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vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj
6. stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom in vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne izkušnje
pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot
odgovorni vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih
delih.
4. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva varilca z veljavnim atestom za
leto 2004 za postopek in varjenje jeklenih
cevi dimenzij do 300 mm za plinovod tlaka
50 barov.
Kadrovski pogoji se med seboj ne združujejo.
Ostali pogoji:
1. Izjava ponudnika, da bo dela na MRP
Vodice zaključil po priloženem terminskem
planu.
2. Ponudnik mora predložiti izpolnjen
in potrjeni obrazec – Tehnične zahteve za
opremo.
3. Kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora predložiti:
3.1 Izjavo podizvajalcev in kooperantov
o poravnanih obveznosti.
3.2 Dokazila za vsakega podizvajalca
posebej, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo
na tem razpisu oziroma izjavo ponudnika,
da izpolnjujejo pogoje tudi njegovi podizvajalci (navesti podizvajalce).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon, Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. pozitivne reference,
3. rok izvedbe,
4. splošni garancijski rok za skrite napake,
5. splošni garancijski rok za napake v
izvedbi,
6. splošni garancijski rok opreme.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
TS/SG-014/04-JN/ODP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 6. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih pred-
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stavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2004
ob 13. uri; Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, objekt MSO, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Ob-15353/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOSTAK, Komunalno stavbno podjetje,
d.d., kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2A, 8270 Krško, Slovenija,
tel. 07/48-17-200, faks 07/48-17-250, elektronska pošta: kostak@kostak.si, internetni
naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Krško, kontaktna oseba:
Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: matjaz.pirc@krsko.si,
internetni naslov: http://www.krsko.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Krško polje; odsek:
Beli Breg–Kerinov grm II. in III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krško, Beli Breg–Kerinov grm.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50, 502, 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev ali 180 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedb del in garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 60 dni od prejema situacije in v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
a) registracija za dejavnost, ki je predmet naročila;
b) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja

v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
b) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
c) ostala dokazila navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) obrazec BON1/P, ne starejši od 60 dni
od dneva odpiranja;
b) obrazec BON 2, ne starejši od 60 dni
od dneva odpiranja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih;
b) popis razpoložljive tehnične opreme;
c) izobrazbene in strokovne kvalifikacije;
d) ostala dokazila navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
a) izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
b) izpolnjena in podpisana izjava o prostih kapacitetah;
c) izpolnjene ostale zahteve navedene v
razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun pri: SKB d.d.: 03155-1000187879.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004
ob 12. uri; KOSTAK d.d., Leskovškova cesta
2A, Krško; sejna soba Komunale.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: možnost
oddaje del po fazah – samo ene od razpisanih faz.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
KOSTAK Komunalno stavbno
podjetje d.d. Krško

Storitve
Ob-15112/04
Popravek
V javnem razpisu za izdelavo nadgradnje
programskega paketa 2. faze Gas Management System (GMS) za uskladitev z dokumentom EU o pogojih dostopa do prenosnih
omrežij zemeljskega plina v EU, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne
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28. 5. 2004, Ob-14455/04, se točki III.2.1.3)
in IV.3.2) popravita in pravilno glasita:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin d.o.o., Ljubljana, Družba za trgovanje
in transport zemeljskega plina, kontaktna
oseba: Edvard Grobler, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: Edvard.grobler@geoplin.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ST/PSO-013/04-JN/OMJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava nadgradnje programskega paketa 2. faze Gas Management System
(GMS) za uskladitev z dokumentom EU
o pogojih dostopa do prenosnih omrežij
zemeljskega plina v EU.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javnega naročila storitev izdelave nadgradnje
programskega paketa 2. faze Gas Management System (GMS) za uskladitev z dokumentom EU o pogojih dostopa do prenosnih
omrežij zemeljskega plina v EU po omejenem postopku – prva faza priznanje sposobnosti in druga faza sklenitev okvirnega
sporazuma.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenega zneska in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo storitve, ki bodo
predmet pogodbe, plačeval na osnovi
računov, ki jih bo izvajalec izstavljal po
dokončanju posameznih faz in potrditvi
gotovosti s strani odgovornega predstavnika naročnika in predstavnika UPR;
vrednost računov bo v skladu s pogodbeno
določenimi vrednostmi posameznih faz
(ločeno za vsako fazo). Predvideno število
faz je 11.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: podizvajalci niso predvideni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.

2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
3. Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2002 morajo biti večji kot
500,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti za dela, ki
so predmet naročanja v zadnjih 5 letih,
vsaj en realiziran projekt iz področij dela
sistemov SCADA, GMoS in GMS ali njim
po vsebini ustreznih sistemov-domen in
izkušnjah na povezavi teh treh domen
opisanih v tehnični specifikaciji Priloga
št. 15.
2. Ponudnik ne sme uporabiti za razvoj programske opreme podizvajalcev
in tudi ne sme ponuditi neko že razvito
standardno rešitev, ki bi jo prilagodil
zahtevam tega razpisa.
3. Ponudnik mora sprejeti delo, opravljeno v 1. fazi razvoja podsistema GMS,
ki je bilo razvito z razvojnim orodjem
Smalltalk in da sprejema dejstvo, da je
GMS razvit okoli objektne podatkovne
baze Gemstone/S.
4. Ponudnik mora imeti izveden enega ali več projektov, v okviru katerih
je bila razvita vsaj ena aktivno delujoča
aplikacija:
– ki teče na Unix ali MS Windows
operacijskem sistemu in lahko v enaki
obliki teče na kateremkoli od navedenih
operacijskih sistemov,
– ki je na odporna na izpad (fault tolerant),
– ki je izdelana v objektnem programskem jeziku,
– ki teče na objektni podatkovni bazi,
– ki koristi Web service tehnologijo.
5. Ponudnik mora imeti Licenčno pogodbo za razvojno programsko orodje,
ki omogoča nadaljnji razvoj aplikacij, ki
so bile predhodno razvite v objektnem
programskem jeziku Smalltalk.
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz
točk 2. do 6. spodaj, ki se zahtevajo za
izvajanje del tega razpisa, zaposlene najmanj eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva vodja projektov. Njihova izobrazba mora biti najmanj 7. stopnje
tehnične smeri.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri sistemske analitike. Njihova izobrazba mora biti najmanj 6. stopnje.
4. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri programerje. Njihova izobrazba
mora biti najmanj 5. stopnje.
5. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj enega notranjega presojevalca
ISO9001, ki skrbi za testiranje in dokumentacijo.
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6. Vodja projekta mora biti oseba z
najmanj 8. stopnjo izobrazbe tehnične
smeri in 10-letnimi izkušnjami pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot vodja
projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim
časom in za nedoločen čas. Vodja projekta je lahko ena izmed oseb, navedenih
v točki 2. te podtočke.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.3, so
obvezni. Kadrovski pogoji pod to točko
se med seboj ne združujejo. Kolikor ponudnik enega ali več pogojev, navedenih
pod točko III.2.1.3 ne izpolni, so obvezni
izločilni elementi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena storitve,
2. tehnična rešitev (konformančna tabela),
3. št. referenc, ki vsebujejo kombinacijo
zahtevanih znanj,
4. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
ST/PSO-013/04-JN/OMJ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 8. 6.
2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR
02923-0016962530 odprt pri NLB d.d.,
Ljubljana. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o
vplačilu in potrdilo DURS, da je ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo da
ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2004 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 18. 6. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 5. 2004.
Uredništvo
Ob-15123/04
Popravek
V javnem razpisu za sklenitev sporazuma za izdelavo idejnega projekta in poročilo
o vplivih na okolje (sklop 1), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za
razpis in projekta za izvedbo (sklop 2); vse
za plinovod R25A/1 Trojane Hrastnik s pri-
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ključkom do Termoelektrarne Trbovlje in merilno regulacijska postaja MRP TET, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne
28. 5. 2004, Ob-14294/04, se točki III.2.1.3)
in IV.3.2) popravita in pravilno glasita:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Ivan Mušič, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: ivan.music@geoplin.si, internetni
naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: TS/RS-012/04-JN/OMJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo:
– idejnega projekta in poročila o vplivih
na okolje (sklop 1),
– projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekta za razpis in projekta za
izvedbo (sklop 2),
vse za plinovod R25A/1 Trojane Hrastnik
s priključkom do Termoelektrarne Trbovlje in
merilno regulacijska postaja MRP TET.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izdelava idejnega projekta in poročila o vplivih na okolje za plinovod
R25A/1 Trojane Hrastnik s priključkom do
Termoelektrarne Trbovlje z MRP TET.
3) Obseg ali količina: razpisana dela
predstavljajo strokovne podlage v postopku
priprave in izdelave državnega lokacijskega načrta (DLN); vključena je sodelava v
postopku DLN in presoji vplivov na okolje.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za
razpis in projekta za izvedbo za plinovod
R25A/1 Trojane Hrastnik s priključkom do
Termoelektrarne Trbovlje z MRP TET.
3) Obseg ali količina: razpisana dela
vključujejo izdelavo vse potrebne dokumentacije v obsegu, potrebnem za pridobitev gradbenega dovoljenja, ta razpis in za
gradnjo objekta. Izdelani morajo biti v skladu
z veljavno zakonodajo, z vsemi sestavnimi
elementi, vključno z vsemi predpisanimi elaborati oziroma tehničnimi študijami.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo:
– idejnega projekta in poročila o vplivih
na okolje (sklop 1),
– projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekta za razpis in projekta za
izvedbo (sklop 2),
vse za plinovod R25A/1 Trojane Hrastnik
s priključkom do Termoelektrarne Trbovlje in
merilno regulacijska postaja MRP TET.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 250 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo (če je potrebno):
– za prvi sklop (idejni projekt in presoja
vplivov na okolje): v enkratnem znesku po
predaji in njeni potrditvi s strani naročnika,
– za drugi sklop PGD; PZR IN PZI): 50%
celotne pogodbene vrednosti po predaji osnutka vse projektne dokumentacije v pregled naročniku in vzunanjo revizijo, 30% celotne pogodbene vrednosti po končni predaji
vse dokumentacije in njeni potrditvi s strani
naročnika, 20% celotne pogodbene vrednosti po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2002 mora biti večji kot
500,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 delovnim tlakom nad
16 bar,
– ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri projektante strojnih inštalacij,
z izobrazbo univerzitetni diplomirani
inženir strojništva, ki izpolnjujejo z
ZGO-1 prepisane pogoje za odgovornega projektanta,
– ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri gradbene projektante, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir
gradbeništva, ki izpolnjujejo z ZGO-1
prepisane pogoje za odgovornega projektanta,
– vodja projekta mora biti oseba z
univerzitetno visokošolsko izobrazbo
z opravljenim strokovnim izpitom in 10
letnimi izkušnjami pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot vodja projekta,
ki je pri ponudniku v rednem delovnem
razmerju, s polnim delovnim časom in
za nedoločen čas. Izpolnjevati mora z

ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon, Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
TS/RS-012/04-JN/OMJ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 16. 6.
2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2004 ali 19 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 26. 6. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 5. 2004.
Uredništvo

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 404-08-93/2004-8
Ob-14955/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava nadomestnih
delov ter servisiranje in vzdrževanje vozil MAN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
ca. 18,000.000 SIT za obdobje dveh let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) blago/storitve lahko zagotovi samo
določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov,
ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 30/2004-PSP:
MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o.,
kontaktna oseba: Bogdan Gregorčič, Brnčičeva 35, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-93-00, faks 01/530-93-42, elektronska pošta: man-slo@man-slo.si, internetni
naslov: www.man-slo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe: ca. 18,000.000 SIT z
DDV za obdobje dveh let.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 3/2004
Ob-14990/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktni osebi: Gregor
Mihelčič, Sonja Bric, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-657,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: nabava@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 51.47.22.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2004-JN.
II.5) Kratek opis: dobava drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): do 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2004-JN: EXTRA – LUX
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Sojer, Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-25-656, faks 01/24-25-662, elektronska pošta: simon.sojer@extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,104.117,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4591/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2004.
ZPIZ Slovenije

Št. 404-08-80/2004-37
Ob-15052/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-46/2004-ODP – komunikacijska oprema.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je bil nakup komunikacijske opreme ob
pogoju, da izbrani ponudnik od naročnika
odkupi tri usmerjevalnike CISCO 7507.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
A) najnižja skupna ponudbena vrednost
z vključenim DDV – utež 0,75 – maks. ocena pozicije = 3,750,
B) najkrajši dobavni rok – utež – 0,05
– maks. ocena pozicije = 0,250,
C) najdaljša ponujena garancijska doba
– utež – 0,05 – maks. ocena pozicije =
0,250,
Č) najkrajši odzivni čas od prijave napake – utež – 0,05 – maks. ocena pozicije
= 0,250,
D) najkrajši rok za odpravo napake
– utež – 0,05 – maks. ocena pozicije =
0,250,
E) najkrajši rok za zamenjavo opreme –
utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250.
Naročnik bo izbral ponudnika z najvišjo
skupno oceno.
Najugodnejši ponudnik lahko prejme
maks. skupno oceno 5, ostali pa procentualno manj.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. MORS 46/2004-ODP:
NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-500,
faks 01/47-46-501, elektronska pošta: Prodaja@NIL.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,841.674,62 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-80/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 27. 2. 2004,
Ob-4996/04, Št. 404-08-80/2004-2.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-229/2004-11
Ob-15054/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS: Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 132/2004-PSP nadgradnja Microsoft Exchange/Outlook.
II.5) Kratek opis:
Oprema:
– Microsoft Exchange Svr.Enterprise
2003 English OLP NL – 2 kosa,
– Microsoft Windows Svr.Enterprise
2003 English OLP NL – 2 kosa,
– Microsoft Exchange CAL 2003 All Languages OLP NL User CAL – 2000 kosov,
– Microsoft Windows Svr. CAL 2003 English OLP NL User CAL – 2000 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,916.666,70 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. MORS 132/2004: Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Pavlič, Parmova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-50-750, faks 01/47-50-758,
elektronska pošta: ales.pavlic@atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,516.426 SIT;
najnižja ponudba 33,516.426 SIT, najvišja
ponudba 34,857.083,04 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-229/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-15335/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-53, faks
300-39-12, elektronska pošta: chc@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 03/2004.
II.5) Kratek opis: toaletna papirna konfekcija.

Stran

3622 /

Št.

61 / 4. 6. 2004

II.6) Ocenjena skupna vrednost:
14,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR – 03/2004: MBS
d.o.o. Piran, kontaktna oseba: Denis Benčič, Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/673-00-50, faks 05/673-00-55, elektronska pošta: mbs@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,975.241 SIT;
najnižja ponudba 13,975.241 SIT, najvišja
ponudba 28,309.102 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6895/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana

Gradnje
Ob-15074/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milivoj
Kalanj, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-10, faks 01/750-51-58, elektronska pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Kategorija storitve 21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/05-085-06-2/2004.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken na
stavbah Občina Vrhnika, Vrhnika Tržaška 1 in OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika
Tržaška 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – 85%,
– reference – 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. 3/05-085-06-2/2004:
Almont Aluplast, kontaktna oseba: Oštir
Tomaž, univ. dipl. org., Kolodvorska 39,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/805-57-00, faks 02/805-57-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,460.569,77 SIT;
najnižja ponudba 19,460.569,77 SIT, najvišja ponudba 36,911.118,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 29 z dne 26. 3. 2004,
Ob-8092/04, Št. 3/05-085-06-2/2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-15099/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Biserka Prošek,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-500, faks 01/47-10-503,
elektronska pošta: biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2-G/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja večstanovanjskega naselja »Črnuška gmajna«
v Ljubljani s pripadajočo prometno in
komunalno ureditvijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 880,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Gradnje
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. JN-2-G/2004: GD,
Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-54-220, faks 03/56-43-315, elektronska pošta: gd_doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 996,759.950,97 SIT;
najnižja ponudba 996,759.950,97 SIT, najvišja ponudba 1.318,224.074,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6505/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Stanovanjski sklad RS,
javni sklad

Storitve
Št. 90105-3/2004-11
Ob-15038/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives
Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http:
//193.2.110.244/gu/predstav/predstav-p.asp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
II.5) Kratek opis: izmera in izračun nivelmanskega poligona 1. reda Ajdovščina-Nova Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena,
– reference,
– usposobljenost ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
Javno naročilo: izmera in izračun nivelmanskega poligona 1. reda Ajdoščina Nova
Gorica: IBE d.d., svetovanje, projektiranje
in inženiring: kontaktna oseba: Matej Tacar,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-76-100, faks 01/25-10-527, elektronska pošta: postar@ibe.si, internetni naslov:
http://www.ibe.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,750.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90105-3/2004-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-5154/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo,
Geodetska uprava RS
Št. 90335-4/2004-18
Ob-15039/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives
Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http:
//193.2.110.244/gu/predstav/predstav-p.asp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.5) Kratek opis: dopolnitev programskih rešitev s področja zemljiškega katastra in katastra stavb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponujena cena,
– kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev,
– reference vodje naloge, sodelujočih
strokovnjakov in vodje kakovosti izvedbe
del,
– metodološki pristop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. 1: dopolnitev programskih rešitev s področja zemljiškega katastra
in katastra stavb: Igea d.o.o., kontaktna
oseba: Edvard Mivšek, Koprska 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-00, faks
01/256-78-67, elektronska pošta: info@igea.si, internetni naslov: http://www.igea.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,321.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 11,540.000 SIT.
Delež: 35,7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90335-4/2004-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8799/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije
Glavni urad
Št. 433-01-57/2004/13
Ob-15053/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba:
Tina Žvanut Mioč, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-67-06,
faks 01/478-67-05, elektronska pošta: tina.zvanut.mioc@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.html.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 13.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – 13.
II.5) Kratek opis: izbira poslovnega
tiskanega medija za oglaševanje, povezano z vrednostnimi papirji Republike
Slovenije, za dobo dveh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi

Št.

samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
Javno naročilo št. 433-01-57/2004: Časnik Finance d.o.o., kontaktna oseba: Borut
Šegula, Slovenska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-91-509, faks 01/30-91-575,
elektronska pošta: oglasi@finance-on.net,
internetni naslov: www.finance-on.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.081 SIT za kolonski
centimeter.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2004.
Ministrstvo za finance

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 29/2239/2004
Ob-14991/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Železnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. ++386 1 474 3000, faks ++386 1 474
2702, elektronska pošta: miran.zeleznik@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 72/2004.
II.5) Kratek opis: prestavitvena dela
na 110 in 35 kV DV ter TR poljih v RTP
Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Oddelek V: oddaja javnega naročila
Javno naročilo št. 72/2004.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Iskra, d.d., kontaktna oseba:
Jurij Curk, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386 1 50 04 30 00, faks
++386 1 519-14-24, elektronska pošta: jurij.curk@iskrasistemi.si, internetni naslov:
www.iskrasistemi.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 108,654.000 SIT,
najvišja ponudba: 114,537.480 SIT, najnižja
ponudba: 108,654.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 72/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 90,545.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: prva faza omejenega
postopka je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Gradnje
Št. 102/2235/2004
Ob-15050/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro
– Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brenčič, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-51, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ales.brencic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 57.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri
rekonstrukciji 400 kV stikališča v RTP
Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
Oddelek v: oddaja javnega naročila:
Javno naročilo št. 57.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradbeno podjetje Marc d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Marc, Lavričeva 48, 5270
Ajdovščina, Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-43-50, faks 05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 22,885.705 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 57.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): valuta 22.885.705 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3)
Ali so bile narejene izjeme pri uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3)Datum oddaje javnega naročila: 23.
4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Št. 32/2240/2004
Ob-15056/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Blaž
Traven, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-27-22,
elektronska pošta: blaz.traven@eles.si. internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: posodobitev opreme
za vodenje in zaščito v RTP Hudo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Oddelek V: oddaja javnega naročila
Javno naročilo št. 50/2004
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Siemens d.o.o., kontaktna oseba: Samo Šarec, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-116, faks 01/47-47-106.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,763.040 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 50/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 11,469.200 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Mednarodni razpisi
Ob-14996/04
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o
finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2.
členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
sklep o izboru
izgradnja objekta Veterinarske
inšpekcije na mejnem prehodu Jelšane
Slovenija
1. Številka objave: /
2. Datum objave razpisa: 28. november
2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: izgradnja objekta Veterinarske inšpekcije na mejnem prehodu Jelšane, št. SI
0204.02.01.
4. Pogodbena vrednost: 1,172.297,12
EUR.
5. Datum izbora: 12. januar 2004.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
SGP Kraški Zidar d.d., Kolodvorska ulica 1,
SI – 6210 Sežana.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-14997/04
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS 56/93),
referring to Public Procurement Law, Article
2 (OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint
Services of the Government of the Republic
of Slovenia, announce
Works Contract Award Notice
Construction of Veterinary Facilities at
the Border Inspection Post Jelšane
Slovenia
1. Publication reference: /
2. Publication date of the procurement
notice: 28th November 2003.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Construction of Veterinary Facilities at the
Border Inspection Post Jelšane, No SI
0204.02.01.

4. Contract value: EUR 1,172,297.12.
5. Date of award of the contract: 12th
January 2004.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful tenderer: SGP Kraški Zidar d.d., Kolodvorska
ulica 1, SI – 6210 Sežana.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-14998/04
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije, in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o
finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2.
členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
sklep o izboru
izgradnja objektov za veterinarsko,
fitosanitarno in zdravstveno inšpekcijo
na mejnem prehodu Luka Koper
Slovenija
1. Številka objave: /
2. Datum objave razpisa: 28. november
2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: izgradnja objektov za veterinarsko, fitosanitarno in zdravstveno inšpekcijo na mejnem prehodu Luka Koper, št. SI
0204.02.07.
4. Pogodbena
vrednost:
EUR
1.127.963,50.
5. Datum izbora: 23. 3. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Vegrad d.d., Prešernova 9a, SI – 3320
Velenje.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb
vlade
Ob-14999/04
In accordance with the Regulation
on ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works Contract Award Notice
Construction of Veterinary,
Phytosanitary and Health Facilities at
the Border Inspection Post Koper
Slovenia
1. Publication reference: /
2. Publication date of the procurement
notice: 28. 11. 2003.
3. Lot number and lot title: single lot:
Construction of Veterinary, Phytosanitary
and Health Facilities at the Border Inspection Post Koper, No SI 0204.02.07.
4. Contract value: EUR 1,127,963.50.
5. Date of award of the contract: 23. 3.
2004.
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6. Number of tenders received: 4.
7. Name and address of successful
tenderer: Vegrad d.d., Prešernova 9a, SI
– 3320 Velenje.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia

Javni razpisi
Ob-15388/04
Obvestilo
“Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107-108 z dne 7. 11. 2003,
Ob-105337 se z dnem 13. 5. 2004 zapira
na področju Območne službe Trbovlje zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev
za leto 2004.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-15383/04
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje celovečernih filmov in kratkih filmov (igranih, dokimentarnih, animiranih), povečav ter akcij
v obdobju 2004–2005–2006*, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4580/04, str. 915, se spremeni
prva alinea drugega odstavka 15. točke
predmetnega razpisa, ki se glasi:
“– za programski sklop 1.1., 1.2., in
1.3. (razvoj scenarijev, razvoj projektov
in realizacija projektov): do 23. 6. 2004,”.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 328-1/2004-30
Ob-15348/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ARSKTRP), na podlagi drugega odstavka
26. člena v zvezi z 11.a členom Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03,
32/04), v nadaljevanju: uredba, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
pomoči mladim kmetom za prevzem
kmetij v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za delno pokrivanje stroškov, ki izhajajo
iz naslova generacijskega lastniškega prevzema kmetije s strani mladega kmeta (prevzem kmetije s strani potomcev, pastorkov,
vnukov oziroma njihovih partnerjev).
Podpora za ta namen je določena v
11.a členu uredbe, višina sredstev pa je
določena v 8. točki 1. člena Odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 46/03, 81/03, 117/03, 32/04 in 34/04), na
proračunski postavki 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.

Višina sredstev za ta namen znaša za
leto 2004 do 100,000.000 SIT nepovratnih
sredstev iz virov Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
II. Upravičenci: upravičenci do podpor
iz prvega poglavja tega javnega razpisa
so kmetije razen pašnih oziroma agrarnih
skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na
ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo
predpisane pogoje.
III. Predmet podpore: predmet podpore
je delno pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz
naslova generacijskega lastniškega prevzema kmetije s strani mladega kmeta.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
a) Skupni splošni pogoji
Upravičenec mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od
dneva pridobitve sredstev.
b) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
1. biti prijavljena v evidenci kmetijskih
gospodarstev, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. kmetijsko gospodarstvo je moralo
v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu za »Neposredna plačila za leto 2004«,
in sicer:
– “A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za tekoče leto“ in “Pooblastilo
družinskih članov nosilca kmetije za tekoče
leto“ (za fizične osebe),
– “B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za tekoče leto – stalež živali“,
– “C – Prijava zemljišč v uporabi za tekoče leto“;
3. ob predložitvi vloge mora biti prevzeta
celotna kmetija s strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in njegovega
zakonca iz naslova zakonske ali izvenzakonske skupnosti;
4. upravičenec mora predložiti načrt
gospodarjenja kmetije, najmanj za obdobje
petih let od oddaje vloge na javni razpis.
Načrt gospodarjenja kmetije mora imeti naslednje obvezne vsebine:
– osnovni podatki o mladem prevzemniku in o kmetijskem gospodarstvu,
– prodajni trg,
– tehnologija,
– vizija kmetijskega gospodarstva – načrti za prihodnost;
5. upravičenec mora imeti ob oddaji
vloge v uporabi vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega vsaj
3 ha v lasti;
za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov,
– ali 4 ha pašnikov,
– ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov,
– ali 0,2 ha pokritih površin v vrtnarstvu,
pri pridelavi jagod ali jagodičja oziroma 0,1
ha proizvodnih površin pri pridelavi gob,
– ali 8 ha gozdov,
– ali 5 ha gozdnih plantaž,
– ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin;
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6. določilo iz prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu ali čebeljega
voska. V takem primeru mora imeti upravičenec ob oddaji vloge v uporabi vsaj 3 ha
primerljivih kmetijskih površin v dejanski
rabi, od tega vsaj 1 ha v lasti in najmanj
40 čebeljih družin;
7. upravičenec, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa, mora najkasneje eno leto
po prejetju sredstev uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN
metodologiji ter mora spremljati rezultate
gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še
pet let po izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa;
8. prvi lastniški prevzem kmetije in vzpostavitev mladega prevzemnika kot nosilca
kmetijskega gospodarstva, mora biti opravljen najkasneje v 12 mesecih pred izdajo
odločbe o dodelitvi sredstev;
Za datum lastniškega prevzema se šteje
datum vložitve predloga za vpis lastnine v
zemljiško knjigo.
9. kmetija mora biti ob oddaji vloge
gospodarsko vitalna. To pomeni, da mora
iz kmetijske dejavnosti, ki se odvija na
kmetijskem gospodarstvu, dosegati letne
prihodke vsaj v višini minimalne bruto letne plače na zaposlenega v gospodarstvu.
Pri izračunu letnega prihodka kmetije iz
kmetijske dejavnosti se morajo upoštevati
podatki veljavnega Kataloga kalkulacij za
načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v
Sloveniji;
10. kmetija mora ob oddaji vloge oziroma
najkasneje v treh letih po prejemu sredstev
izpolnjevati vse minimalne standarde glede
higiene, okolja in dobrega počutja živali.
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi
kmet:
1. biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let in gre za njegov prvi
lastniški prevzem;
2. imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetije;
3. se obvezuje, da bo ostal nosilec in
lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz naslova
tega ukrepa, razen v primeru višje sile.
Za primer primeru višje sile se šteje, če
nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih
ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic
ni mogoče odvrniti (smrt, nad 80% invalidnost, potres, udar strele, samovžig, plaz,
poplava).
O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti
ARSKTRP.
4. ob oddaji vloge mora biti ustrezno
usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti se šteje:
– najmanj poklicna kmetijska izobrazba
ali sorodna agroživilska izobrazba ali
– katerakoli druga poklicna izobrazba in
triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na
kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
– končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti.
V. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen le iz naslova enega ukrepa
uredbe.
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Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske Unije.
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati deleža 5,000.000
SIT dodeljenih sredstev na upravičenca.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev

Splošni finančni pogoji
Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij znaša do največ 5,000.000 SIT. Odvisna je od števila doseženih točk pri ocenjevanju vlog. Dodeli se v
obliki enkratne finančne pomoči, ki predstavlja
upravičljiv strošek pri prevzemu kmetij.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

Merilo
1.
Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva
2.
Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje
3.
Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva
4.
Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje
5.
Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva
Skupaj točk

Največje štev.
točk
15
40
35
10
100
200

Ocene:
A. Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva-kumulativno seštevanje: najmanj 4, največ 15 točk
– Vključenost v razvojne programe podeželja:
– Kmetija se nahaja na območju, kjer se izvajajo
regionalni razvojni programi podeželja, podprti
s strani MKGP (CRPOV, VTC, RPP)
Kmetija se ne nahaja na območju, kjer se izvajajo
regionalni razvojni programi podeželja, podprti
s strani MKGP (CRPOV, VTC, RPP)

2 t.
0 t.

Območje za kmetijsko pridelavo v skladu s Seznamom območij
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Ur. l. RS, št. 27/03)
– hribovska in gorska območja
– druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost
– območja s posebnimi naravnimi omejitvami
– območja izven območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost

8 t.
6 t.
4 t.
2 t.

Območje, ki je prednostno glede na spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja v skladu z Navodilom o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01):
– občina spada v seznam A območij
5 t.
– občina spada v seznam B območij
3 t.
– občina spada v seznam C območij
2 t.
– občina spada v seznam D območij
1 t.

B. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje: najmanj 14, največ 40 točk
Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi:
– kmetija uporablja nad 20,1 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 15,1 in do 20 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 12,1 in do 15 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 10,1 in do 12 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 8,1 in do 10 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 5,1 in do 8 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
ali
– kmetija uporablja med 3 in do 5 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč – za čebelarje

18 t.
16 t.
14 t.
12 t.
10 t.

Profesionalnost kmetovanja v aktivni življenjski dobi (do 65 let):
– dve osebi ali več sta kmečko zavarovani
– ena oseba je kmečko zavarovana, ena ali več oseb
dela samo na kmetiji in ni kmečko zavarovana
– ena oseba je kmečko zavarovana
– trenutno ni nihče kmečko zavarovan
Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (možnih več
odgovorov):
– trženje po organiziranih tržnih poteh
– prodaja izdelkov na lokalnih tržnicah
– direktno na domu.

12 t.
10 t.
8 t.
4 t.
5 t.
3 t.
2 t.

8 t.
8 t.

C. Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva: najmanj 10, največ 35 točk
Nadmorska višina sedeža kmetije
– do 500 m.n.m.
– od 500 do 1000 m n.m.
– od 1000 do 1500 m n.m.
– nad 1500 m n.m.

2 t.
4 t.
6 t.
8 t.

Cestna povezava od kategorizirane ceste do kmetije
– asfalt
– makadam, kolovoz

2 t.
3 t.

Elektrika:
– elektrika iz javnega električnega omrežja
– ni elektrike ali ni elektrike iz javnega električnega omrežja

1 t.
2 t.

Voda:
– javni vodovod
– kapnica, lastni viri

1 t.
2 t.
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Izobrazbena struktura na kmetiji:
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske
ali izvenzakonske zveze ima visokošolsko
izobrazbo agroživilske smeri
8 t.
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske
ali izvenzakonske zveze ima srednješolsko
izobrazbo agroživilske smeri
6 t.
– vlagatelj ima najmanj poklicno kmetijsko
ali sorodno agroživilsko izobrazbo
5 t.
– vlagatelj ima katerokoli drugo poklicno
izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji
ali v posamezni kmetijski dejavnosti
4 t.
– vlagatelj ima opravljen preizkus znanja iz
kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski
dejavnosti, ki jo opravlja
3 t.
– vlagatelj ima končano osnovno šolo in vsaj 5 let
delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti
2 t.
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Starostna struktura na kmetiji:
– mlada družina z več kot dvema vzdrževanima
otrokoma
12 t.
– mlada družina z enim do dvema vzdrževanima otrokoma
10 t.
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta mlajša od 35 let
8 t.
– družina z več kot dvema vzdrževanima otrokoma
7 t.
– družina z enim do dvema vzdrževanima otrokoma
5 t.
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta starejša od 35 let
3 t.
– mladi prevzemnik še nima družine
2 t.
Mlada družina je družina, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30
let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok v času te prijave ni šoloobvezen. Za stare 30 oziroma 35 let se štejejo vsi, ki so rojeni
po vključno 1. 1. 1974 oziroma po 1. 1. 1969. Za šoloobveznega se šteje
vzdrževan otrok, ki je rojen pred 1. 1. 1996. Enako velja za enoroditeljske
družine.

D. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje: najmanj 4, največ 10 točk
Vrsta kmetijske pridelave:
– na kmetiji se izvaja ekološka pridelava
– na kmetiji se izvaja integrirana pridelava sadja, vrtnin in/ali poljščin
– kmetija je vključena v ostale programe SKOP
– na kmetiji se izvaja intenzivna kmetijska pridelava

10 t.
8 t.
6 t.
4 t.

E. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetijskega gospodarstva: najmanj 1, največ 100 točk
Obseg dokazljivih stroškov:
– nad 5,000.000 SIT stroškov
– od 4,000.000 SIT do 5,000.000 SIT stroškov
– od 3,000.000 SIT do 4,000.000 SIT stroškov
– od 2,000.000 SIT do 3,000.000 SIT stroškov
– od 1,000.000 SIT do 2,000.000 SIT stroškov
– od 500.000 SIT do 1,000.000 SIT stroškov
– od 400.000 SIT do 500.000 SIT stroškov
– od 300.000 SIT do 400.000 SIT stroškov
– od 200.000 SIT do 300.000 SIT stroškov
– od 100.000 SIT do 200.000 SIT stroškov
– od 50.000 SIT do 100.000 SIT stroškov
– od 20.000 SIT do 50.000 SIT stroškov
– manj kot 20.000 SIT stroškov
Komisija bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge ter vloge, ki izpolnjujejo vse
razpisne pogoje. Vsa merila bodo točkovana od 1 do 200 točk. Vrednost posamezne
točke je 25.000,00 SIT. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog kakor je razpoložljivih
sredstev, bodo imele prednost pri izbiri tiste
vloge, ki bodo zbrale večje število točk. Kolikor bodo pri ocenjevanju dve ali več vlog
dosegle isto število točk, bodo imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale večje število točk po naslednjem vrstnem redu
naslednjih meril za izbor vlog:
– profesionalnost kmetovanja v aktivni
življenjski dobi,
– izobrazbena struktura na kmetiji,
– starostna struktura na kmetiji,
– okoljski vidiki kmetijske proizvodnje,
– obseg kmetijske pridelave,
– obseg dokazljivih stroškov.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 31. 8. 2004, vsak delavnik med
9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14.
in 16. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, na elektronskem naslovu: pol-

ona.bitenc@gov.si, na spletni strani: http:
//www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko
gozdarskih zavodih.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni
ARSKTRP vsak delavnik med 9. in 15. uro
na telefonski številki 01/478-92-83.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do
31. 8. 2004 (velja poštni žig).
Vloge (obrazec s prilogami) morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Mladi
kmetje«
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Razpis je odprt do 31. 8. 2004. Odpiranje prispelih vlog bo 6. 9. 2004 ob 9. uri na
ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktorica
ARSKTRP v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Prepozno prispele vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v
roku osmih dni od odpiranja pisno pozvala,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. Vloge,
ki jih vlagatelj v zahtevanem roku od dneva
prejema obvestila ne dopolni ali pa jih dopolni neustrezno, bodo zavržene kot nepopolne. Zavržene bodo tudi vse vloge, vložene v
nepravilno opremljenih ovojnicah.
Na podlagi predloga strokovne komisije z odločbo odloči o vlogah direktorica
ARSKTRP v roku 60 dni po odpiranju vlog.
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi
k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
osmih dni od prejema odločbe ne vrnejo
podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od pridobitve nepovratnih sredstev.
Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana. O pritožbi odloči minister.
Če ARSKTRP ugotovi, da so bila upravičencu dodeljena sredstva na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj
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zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec izgubi
tudi pravico do drugih intervencijskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in ARSKTRP za dobo dveh let, o
čemer odloči minister z odločbo. Rok prične
teči z dnem vročitve odločbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-15349/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 26. člena
v zvezi z 21. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2003 in
2004 (Uradni list RS, št. 43/03 in 32/04) (v
nadaljevanju: uredba) objavlja,
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj za pomoč pri
izvajanju strokovnih prireditev, informiranju
na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so registrirana na območju Republike
Slovenije.
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju je
določena v 21. členu uredbe. Sredstva za
te namene so zagotovljena v Odloku o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni
list RS, št. 46/03, 81/03, 117/03, 32/04 in
34/04) (v nadaljevanju: odlok) na proračunski postavki 2556 – Podpora strokovnim
prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju za leto 2004 v skupni višini
29,899.736 SIT.
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II. Upravičenci: upravičenci do podpor
iz I. poglavja tega javnega razpisa so: pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, ki so registrirana in
delujejo na območju Republike Slovenije:
društva, zveze društev in združenja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih
dejavnosti.
III. Predmet podpore: predmet podpore
je sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom
za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev,
informiranju na terenu in usposabljanju kmetov, ki so registrirani in delujejo na območju
Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Upravičenec mora vložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
2. Upravičenec, ki po tem razpisu prejme
sredstva, mora delovati, še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v
tem obdobju. Določbe ne veljajo v primeru višje sile. O bistvenih spremembah ali
nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najkasneje v tridesetih
dneh obvestiti Agencijo Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).
3. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev.
Posebni pogoji
Upravičenec mora k vlogi in v skladu z
razpisno dokumentacijo priložiti naslednja
dokazila:
1. o zastopanosti čim večjega števila
članstva;
2. o zagotavljanju čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti;
3. o zagotavljanju pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju izobraževanja;
4. da delujejo na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
V. Omejitve
Splošne omejitve:

Merilo
1

Delež
(%)
2

1. upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen samo iz naslova enega ukrepa uredbe;
2. sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije;
3. skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za namene iz tega
člena znaša do 100% upravičljivih stroškov,
ki so navedene v Prilogi I tega javnega razpisa;
4. sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se upravičencem dodelijo v
višini do 50% upravičljivih stroškov programa, ki so navedeni v XIII. poglavju tega
razpisa.
Za upravičljive stroške delovanja štejejo
naslednji stroški:
– ustrezne infrastrukture za delovanje;
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov;
– članarin v mednarodnih organizacijah;
– izobraževanjem in usposabljanjem
članstva.
Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo programa.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 47/03, 67/03), na podlagi zahtevka za
izplačilo in poročila o izvajanju programa
– kopija računov in dokazilo o plačilu računov.
VII. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo.
Zahtevke za izplačilo skupaj z računi in
dokazili o plačilu računov, ter poročilom o
izvedenem programu morajo upravičenci
predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do 30. 10. 2004.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog po tem javnem razpisu so:

3

Maks. štev. točk
(2×3)
4

Maks. ocenitev

1.

Zastopanost čim večjega števila aktivnega članstva

5

5

25

2.

Zagotavljanje čim širše predstavitve svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti

20

5

100

3.

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami

30

5

150

4.

Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju usposabljanja

10

5

50

5.

Delež izvedenega programa v letu 2003 od celotne vrednosti programa

15

5

75

6.

Delež lastnih sredstev za izvedbo programa

20

5

100

Skupaj:

100%

500
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Ocene:
1. Zastopanost čim večjega števila aktivnega članstva:
0 – podatki niso razvidni
1 – do 50 aktivnih članov
2 – od 51 do 150 aktivnih članov
3 – od 151 do 300 aktivnih članov
4 – od 301 do 1000 aktivnih članov
5 – več kot 1000 aktivnih članov

2. Zagotavljanje čim širše predstavitve svoje dejavnosti kmetijskim
uporabnikom in javnosti:
0 – predstavitev ni jasna oziroma se ne izvaja
1 – do 5 predstavitev na lokalnem nivoju (občina, naselje)
2 – organizacija predstavitve na nivoju regije
3 – do 5 predstavitev na nivoju države
4 – organizacija predstavitve na nivoju države
5 – sodelovanje na razstavah izven Slovenije

3. Sodelovanju s sorodnimi organizacijami v državi *
0 – povezovanja ni oziroma se ne izvaja
1 – povezovanje v okviru lokalne skupnosti s poudarkom povezovanja s sorodnimi organizacijami
2 – povezovanje v okviru Regije v povezavi s sorodnimi organizacijami
3 – medregijsko povezovanje s sorodnimi organizacijami
4 – povezovanje na nivoju države, ali aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah
5 – delovanje na nivoju države, ki zastopa določeno strukturo (zveze, združenja, ki zastopajo vse člane)

4. Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju
usposabljanja:
0 – podatki niso razvidni oziroma se pomoč za ta namen ne izvaja
1 – izvedba tradicionalnih usposabljanj najmanj 3 usposabljanja
2 – izvedba usposabljanj v smislu delavnic oziroma aktivnega sodelovanja udeležencev
3 – usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
4 – usposabljanje z preizkusom znanja na nivoju države
5 – usposabljanje za ta namen je prevladujoča dejavnost zveze na
nivoju države

5. Delež izvedenega programa v letu 2003 od celotne vrednosti
programa:
0 – podatki niso razvidni
1 – do 40%
2 – do 60%
3 – do 80%
4 – do 100%
5 – poleg celotno izvedenega programa so bili izvedeni še drugi
projekti

6. delež lastnih sredstev za izvedbo programa
0 – 50% lastnih sredstev
1 – od 50 do 55% lastnih sredstev
2 – od 55 do 60% lastnih sredstev
3 – od 60 do 65% lastnih sredstev
4 – od 65 do 70% lastnih sredstev
5 – od 70 do 75% lastnih sredstev

* Razdelitev občin po regijah je navedena v Prilogi II razpisne dokumentacije
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sredstva bodo razdeljena na osnovi deleža doseženih točk od
skupnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih in zaprošenih sredstev. Sofinancirane
bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 od 500 možnih točk.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na internetni strani http://www.arsktrp.gov.si/, na ARSKTRP,
Dunajska 160, Ljubljana, vsak delavnik med
9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14.
in 16. uro ali na elektronskem naslovu: majda.vintar@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor
za razvoj podeželja, kontaktna oseba je
Majda Vintar, tel. 01/47-89-362, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 12. ure, ob
sredah pa tudi od 14. do 16. ure.
X. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 4. 7. 2004.
(velja poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis 2556«.
XI. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 8. 7. 2004 ob 10. uri v sobi 419A na
ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila

komisija, ki jo imenuje direktor ARSKTRP v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavrže,
neutemeljene pa se zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v navedenemu roku ne dopolni
ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže
se tudi vse vloge, vložene v nepravilno opre-

mljenih ovojnicah.
XII. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po
predložitvi popolne vloge z odločbo.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

XIII. Priloga I
Upravičljivi stroški opredeljeni v programu dela za leto 2004
Stroški ustrezne infrastrukture za delovanje;
– najem prostorov........................................................................................................... SIT;
– nakup opreme ............................................................................................................. SIT;
Materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov;
– materialni stroški ......................................................................................................... SIT;
– stroški dela pisarne ..................................................................................................... SIT;
– organov ....................................................................................................................... SIT;
Stroški članarin v mednarodnih organizacijah;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah ............................................................. SIT,
Stroški povezani z izobraževanjem in usposabljanjem članstva;
– najemnine prostorov ................................................................................................. SIT;
– honorarji predavateljem ............................................................................................... SIT;
– materialni stroški povezani z izvedbo izobraževanja................................................... SIT;
Stroški povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti;
– materialni stroški predstavitev
na sejmih ........................................................................................................................ SIT;
– stroški pri organizaciji
demonstracij ................................................................................................................... SIT;
– stroški organizacije razstav ......................................................................................... SIT;
– stroški izdelave predstavitvenih
gradiv.............................................................................................................................. SIT;
– transfer predstavitvenih gradiv .................................................................................... SIT;
Skupaj upravičljivi stroški ............................................................................................... SIT;
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Št. 111-50/2004/3
Ob-15043/04
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04), ter skladno s 7. oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
35/01, 62/03, 113/03 – odl. US in 16/04
– odl. US) Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, s
soglasjem Sveta za radiodifuzijo Republike
Slovenije št. skl. 69JR-04 soglasje 04/26 z
dne 24. 5. 2004 objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko postajo
Predmet javnega razpisa je podelitev
prostega radiodifuznega kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo za obdobje 10
let na naslednjih oddajnih točkah:
1. Ajdovščina K59 (za pokrivanje območja naselja Vipave),
2. Breginj K10 (za pokrivanje območja
Breginja in Borjane),
3. Čiginj K32 (za pokrivanje območja naselja Čiginj),
4. Črnomelj K61 (za pokrivanje območja
naselij Črnomlja),
5. Hotedršica K25 (za pokrivanje naselja
Lome pri Godoviču),
6. Hotedršica K39 (za pokrivanje naselja
Lome pri Godoviču),
7. Hrastnik 1 K22 (za pokrivanje območja
zaselka Sava pri Hrastniku ob reki Savi),
8. Idrija 1 K23 (za pokrivanje območja
naselij Idrije in Spodnje Idrije),
9. Idrija 3 K26 (za pokrivanje območja
Prejnute v Idriji),
10. Kambreško K29 (za pokrivanje območja Ročinja pri Avčah),
11. Karlovica K45 (za pokrivanje območja naselij Pregarje in Ilirska Bistrica),
12. Lendava K44 (za pokrivanje območja
Dolnjega Lakoša pri Lendavi),
13. Lom K43 (za pokrivanje območja naselja Lom pod Storžičem),
14. Ožbalt 2 K35 (za pokrivanje območja
naselja Ožbalt),
15. Pišece K23 (za pokrivanje območja
Sv. Križa pri Pišecah),
16. Podbrdo K07 (za pokrivanje območja naselja Podbrdo do železniške postaje
Podbrdo),
17. Podgorje K36 (za pokrivanje območja naselja Podgorje pod Slavnikom),
18. Podvelka 1 K41 (za pokrivanje območja pod Kozjim vrhom ob reki Dravi med
Ambrožem in Štimpahom),
19. Podvelka 1 K54 (za pokrivanje območja pod Kozjim vrhom ob reki Dravi med
Ambrožem in Štimpahom),
20. Rob K26 (za pokrivanje območja
Podloga pri Velikih Laščah),
21. Sevnica K44 (za pokrivanje območja
severno od sevniškega gradu v Sevnici),
22. Slavnik K50 (za pokrivanje območja med naseljema Hrušica pri Podgradu in
Markovščina pri Kozini),
23. Stoperce-Jelovice K58 (za pokrivanje
območja med Poljčanami in Majšperkom),
24. Trenta 2 K37–oddajna točka K37 le
do uvedbe DVB–T na zadevnem območju
(za pokrivanje ožjega območja naselja Trenta ob reki Soči),
25. Trstelj K60 (za pokrivanje območja
med naseljema Prvačina in Branik ob reki
Branici),
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26. Vinica K29 (za pokrivanje območja
naselja Vinica ob reki Kolpi),
27. Vinica K60 (za pokrivanje območja
naselja Vinica ob reki Kolpi),
28. Vitanje K30 (za pokrivanje območja
naselja Vitanje),
29. Žiri 1 K59 (za pokrivanje območja naselja Žiri in naselja Sela pri Žireh),
30. Žiri 2 K28 (za pokrivanje ožjega območja naselja Žiri ob reki Osojnica).
1.2 Prost radiodifuzni kanal za zvokovno
difuzno radijsko postajo
Predmet javnega razpisa je podelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
difuzno radijsko postajo za obdobje 10 let na
naslednjih oddajnih točkah:
1. Ajdovščina 91,2 MHz (za pokrivanje
območja med Ajdovščino in Vipavo),
2. Ajdovščina 93,9 MHz (za pokrivanje
območja med Ajdovščino in Vipavo),
3. Ajdovščina 97,9 MHz (za pokrivanje
območja med Ajdovščino in Vipavo),
4. Črnomelj 92,8 MHz (za pokrivanje območja Črnomlja),
5. Dornberk 2 104,5 MHz (za pokrivanje
območja med Novo Gorico, Vrtojbo, Branikom in Ajdovščino),
6. Idrija 2 90,0 MHz (za pokrivanje območja Spodnje Idrije),
7. Kambreško 89,1 MHz (za pokrivanje
območja med Kambreškim in Kanalom ob
Soči),
8. Kanin 102,1 MHz (za pokrivanje območja med Bovcem in Čezsočo),
9. Koper 107,2 MHz (za pokrivanje ožjega območja mesta Koper),
10. Krško 105,0 MHz (za pokrivanje območja Brestanice in Krškega),
11. Ljubljana 92,6 MHz (za pokrivanje
ožjega območja mesta Ljubljane z izjemo območja med Galjevico in Lavrico pri
Ljubljani),
12. Ljubljana 100,8 MHz (za pokrivanje
območja mesta Ljubljane),
13. Lucija 100,1 MHz (za pokrivanje območja Lucije),
14. Mali Ločnik 106,8 MHz (za pokrivanje
območja Turjaka pri Velikih Laščah),
15. Pečarovci 95,7 MHz (za pokrivanje
območja med Pečarovci, Moščanci, Puconci
in Šalamenci),
16. Tolmin 101,3 MHz (za pokrivanje območja Tolmina),
17. Tolmin 104,7 MHz (za pokrivanje območja Tolmina),
18. Vrhnika 2 90,2 MHz (za pokrivanje
območja med Brezovico pri Ljubljani in Logatcem).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti
Ponudnik mora biti v skladu s 4. členom
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/99, 54/99, 31/00, 36/00, 45/04 in
93/02 – odl US) registriran za opravljanje
radijske ali televizijske dejavnosti.
Radijski ali televizijski program, ki ga
ponuja ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
Ponudnik, razen Javnega zavoda RTV
Slovenija, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
Ponudnik, razen Javnega zavoda RTV
Slovenija, ki že izvaja radijsko dejavnost,
ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.

Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih letih
od roka uvedbe javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz 1., 3. in
4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 – v nadaljnjem besedilu: ZEKom).
Zaradi učinkovite izrabe radiofrekvenčnega spektra v skladu s 3. točko 3. odstavka ZEKom ponudba ne ustreza razpisanim
pogojem, če:
– ponudnik programa, ki ni nacionalni
program Javnega zavoda RTV Slovenija
iz 2. in 3. alinee prvega odstavka 3. člena
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni
list RS, št. 18/94 in 79/01 – v nadaljnjem
besedilu: ZRTVS) na razpisanem področju
s ponujenim programom že pokriva z iste ali
drugih oddajnih točk na drugih frekvencah
več kot 20% razpisanega geografskega področja pokrivanja;
– ponudnik nacionalnega programa iz
druge in tretje alinee prvega odstavka 3.
člena ZRTVS na razpisanem področju s
ponujenim programom že pokriva z iste ali
drugih oddajnih točk na drugih frekvencah
več kot 50% razpisanega geografskega področja pokrivanja;
– ponudnik programa za italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost iz tretje
alinee prvega odstavka 3. člena ZRTVS na
razpisanem področju, ki se po podatkih Vlade RS, Urada za narodnosti, nahaja znotraj
geografskega ozemlja poseljenosti pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, s ponujenim programom
že pokriva z iste ali drugih oddajnih točk na
drugih frekvencah več kot 50% razpisanega
geografskega področja pokrivanja.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1 Prednost nacionalnih radijskih in
televizijskih programov
Nacionalni radijski ali televizijski program
Javnega zavoda RTV Slovenija iz druge in
tretje alinee prvega odstavka 3. člena
ZRTVS (Radio Slovenija 1 – program A 1,
Radio Slovenija 2 – program Val 202, Radio
Slovenija 3 – program Ars, ter Televizija Slovenija 1 in Televizija Slovenija 2) ima pri izbiri prednost pred drugimi ponudniki na tistih
področjih, ki jih ne pokriva, ali jih ne pokriva
na dovolj kvalitetni tehnični ravni. Prednost
se oceni s 100 točkami.
Razpisanega področja navedeni program ne pokriva ali ne pokriva na dovolj
kvalitetni tehnični ravni, kadar z iste ali
drugih oddajnih točk na drugih frekvencah
ne pokriva več kot 50% razpisanega geografskega področja pokrivanja.
3.2 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri se prednostno upošteva poseben pomen radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03,
113/03 – odl. US in 16/04 – odl. US – v nadaljnjem besedilu: ZMed).
3.2.1 Upoštevanje programov posebnega pomena iz 76. člena ZMed
(Programi Javnega zavoda RTV Slovenija)
Navedeno merilo bo upoštevano tako,
da:
– se prednostno upoštevanje nacionalnega radijskega ali televizijskega programa
iz točke 3.1 tega sklepa, ki razpisanega
področja ne pokriva ali ne pokriva na dovolj kvalitetni tehnični ravni, oceni s 100
točkami;
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– se prednostno upoštevanje narodnostnega radijskega ali televizijskega programa
za italijansko oziroma madžarsko narodno
skupnost iz 3. alinee prvega odstavka 3. člena
ZRTVS (Radio Capodistria, Muravideki Magyar Radio, TV Koper – Capodistria), če se razpisano področje po podatkih Vlade RS, Urada
za narodnosti, nahaja znotraj geografskega
ozemlja poseljenosti pripadnikov italijanske in
madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in
ponujeni program ne pokriva z iste ali drugih
oddajnih točk na drugih frekvencah več kot
50% razpisanega geografskega področja pokrivanja, ali ga ne pokriva na dovolj kvalitetni
tehnični ravni, oceni s 100 točkami;
– se prednostno upoštevanje ostalih programov, ki jih Javni zavod RTV Slovenija izvaja na podlagi posebnega zakona, glede
na oceno javnega in kulturnega pomena
ponujenega programa na razpisanem področju za Republiko Slovenijo, oceni z 0 do
20 točkami.
3.2.2 Upoštevanje programov posebnega pomena iz 77. in 79. člena ZMed
(Programi s statusom lokalnega ali regionalnega programa posebnega pomena)
Če ponudnik ponuja radijski ali televizijski program iz 77. ali 79. člena ZMed
in ponudbi poleg kopije odločbe Agencije
za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) o podelitvi statusa programa
posebnega pomena za ponujeni program
priloži tudi zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira ponujen program, se glede na pomen ponujenega programa za razpisano
področje oceni z 0 do 20 točkami. Če poleg
kopije odločbe priloži samo dokazilo, da je
za zagotovilo lokalne skupnosti zaprosil, se
glede na pomen ponujenega programa za
razpisano področje oceni z 0 do 18 točkami.
Če ponudnik odločbi ne priloži zagotovila lokalne skupnosti ali vsaj dokazila, da je za
zagotovilo zaprosil, se oceni z 0 do 16 točkami glede na pomen ponujenega programa
za razpisano področje.
3.2.3 Upoštevanje programov posebnega pomena iz 80. člena ZMed
(Programi s statusom študentskega programa posebnega pomena)
Če ponudnik ponuja radijski ali televizijski program iz 80. člena ZMed in ponudbi
priloži kopijo odločbe agencije o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena iz
80. člena ZMed, se oceni z 0 do 20 točkami
glede na pomen ponujenega programa za
razpisano področje.
3.2.4 Upoštevanje programov posebnega pomena iz 81. člena ZMed
(Programi s statusom nepridobitnega
programa posebnega pomena)
Če ponudnik ponuja radijski ali televizijski program iz 81. člena ZMed in ponudbi
priloži kopijo odločbe Ministrstva za kulturo
o dodelitvi statusa programa posebnega
pomena iz 81. člena ZMed, se oceni s 5
točkami.
3.3 Merila in način ocenjevanja izvajanja
radijske in televizijske dejavnosti
3.3.1 Obseg lastne produkcije oziroma
produkcije slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena ZMed
Opredelitev programskih vsebin, nastalih
v lastni produkciji, je določena z ZMed in s
Pravilnikom o merilih za opredelitev vsebin
lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
Ponudniki, ki ponujajo večji obseg in raznovrstnejše vsebine lastne produkcije oziroma
produkcije slovenskih avdiovizualnih del,

bodo ocenjeni z večjim številom točk. (od
0 do 25 točk)
3.3.2 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Stopnja razvitosti radiodifuzije je odvisna
od obstoječe radiodifuzne programske ponudbe programov, vpisanih v razvid medijev
Ministrstva za kulturo RS na področju, za
katero je razpisana prosta radijska frekvenca. Na podlagi tega merila se bo pri ponudniku ocenilo, v kakšnem obsegu pomeni
ponudnikov program popestritev že obstoječe programske ponudbe na razpisanem
območju glede na ugotovljeno dostopnost
radiodifuznih radijskih ali televizijskih programov na razpisanem območju. (od 0 do
25 točk)
3.3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Ponudniki programa, ki ponujajo tematsko in žanrsko raznovrstnejši program, ki
prispeva k bogatenju radiodifuznega medija
na razpisanem področju, bodo ocenjeni z
večjim številom točk. Žanrska in tematska
raznovrstnost je neposredno povezana z zagotavljanjem lastne produkcije in s stopnjo
razvitosti radiodifuzije. (od 0 do 9 točk)
3.3.4 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki prinaša maksimalno število točk. Če ponudnik ne
priloži izjave, ne prejme nobene točke. (od
0 do 1 točka)
3.3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja z istim programom
Ponudniki programov, razen ponudnikov
iz drugega in tretjega odstavka te točke, ki
že oddajajo ponujeni program v soseščini
razpisanega področja in le-tega ne pokrivajo z več kot 20%, imajo prednost pred
tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na
oddaljenem področju. Za oddaljeno se šteje
takšno področje, ki z razpisanim ne more
tvoriti homogenega radijskega omrežja in bi
v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc ustvarila nepovezane otoke istega programa. (0–8 točk)
Ponudniki nacionalnih programov, ki že
oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega področja in le-tega ne pokrivajo z
več kot 50%, imajo prednost pred tistimi, ki
že oddajajo ponujeni program na oddaljenem področju. Za oddaljeno se šteje takšno
področje, ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega radijskega omrežja in bi v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ustvarila nepovezane otoke istega
programa. (0–8 točk)
Ponudniki narodnostnih programov na
področjih, kjer živijo pripadniki italijanske
ali madžarske narodnostne skupnosti, ki že
oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega področja in le-tega ne pokrivajo z
več kot 50%, imajo prednost pred tistimi, ki
že oddajajo program na oddaljenem področju. Za oddaljeno se šteje takšno področje,
ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega
radijskega omrežja in bi v primeru izdaje
takšne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarila nepovezane otoke istega
programa. (0–8 točk)
3.3.6 Ekonomsko stanje ponudnika: ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo
v skladu s priloženimi potrdili o boniteti in
plačilni sposobnosti ali dokazili o premoženjskem stanju. (0–5 točk)
3.3.7 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje ponujenega radijskega ali
televizijskega programa
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Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji
kriteriji:
– število redno zaposlenih novinarjev,
ki delajo na produkciji prijavljenega programa;
– število novinarjev, ki s ponudnikom sodeluje preko avtorske pogodbe neprekinjeno najmanj 6 mesecev;
– število redno zaposlenih urednikov;
– število urednikov, ki s ponudnikom sodeluje preko avtorske pogodbe neprekinjeno najmanj 6 mesecev;
– število redno zaposlenih voditeljev;
– število voditeljev, ki s ponudnikom sodeluje preko avtorske pogodbe neprekinjeno najmanj 6 mesecev;
– število novinarjev, ki s ponudnikom sodeluje preko študentskega servisa neprekinjeno najmanj 6 mesecev;
– število voditeljev, ki s ponudnikom sodeluje preko študentskega servisa neprekinjeno najmanj 6 mesecev;
– število, funkcija in način plačevanja
ostalih programskih sodelavcev, ki s ponudnikom neprekinjeno sodelujejo in zato
prejemajo plačilo neprekinjeno najmanj 6
mesecev;
– število redno zaposlenih tehnikov;
– vrsta in nabavna vrednost ter datum
nabave lastne tehnične opreme za produkcijo programa;
– vrsta in nabavna vrednost ter datum
nabave lastne tehnične opreme za radiodifuzno razširjanje programa;
– vrsta in računovodska vrednost lastne
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe;
– vrsta in računovodska vrednost lastne
tehnične opreme za radiodifuzno razširjanje
programa na dan oddaje ponudbe.
Ponudnik, ki ima večje število redno zaposlenih novinarjev, urednikov, voditeljev
in tehnikov, ki ima višjo vrednost tehnične
opreme za produkcijo programa in višjo
vrednost tehnične opreme za radiodifuzno
razširjanje, prejme več točk. (0–5 točk)
3.3.8 Število potencialnih uporabnikov v
odstotkih: ponudniki programa, ki bi si s pridobitvijo razpisane oddajne točke povečajo
pokritost prebivalstva s ponujenim programom za večji odstotek (odstotek potencialnih poslušalcev oziroma gledalcev) na celotnem področju oddajanja, bodo ocenjeni z
večjim številom točk. (0–10 točk)
3.3.9 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Ponudniki s kvalitetnejšimi izkušnjami
in referencami na področju radiodifuzije
(ustvarjanje programa in radiodifuzno razširjanje) bodo ocenjeni z večjim številom
točk. (0–5 točk)
Pri ocenjevanju se upoštevajo:
– dosedanje izkušnje ponudnika,
– dosedanje izkušnje urednika na osnovi
opisa in izjave,
– dosedanje izkušnje poslovodnega
organa na osnovi izjave,
– dosedanje izkušnje novinarske ekipe,
ki bo pripravljala program.
3.3.10 Trajanje (dnevni oddajni čas)
programa: ponudniki z večjim dnevnim oddajnim časom oziroma trajanjem programa,
bodo ocenjeni z večjim številom točk. (0–15
točk)
3.3.11 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom: tisti ponudnik,
ki bo priložil mnenje župana tiste lokalne
skupnosti, ki v največjem obsegu leži v razpisanem območju, bo dobil največje možno

Stran

3632 /

Št.

61 / 4. 6. 2004

število točk, ostali ponudniki pa bodo za
priloženo mnenje župana dobili polovico
možnih točk. Ponudnik, ki bo priložil samo
dokazilo, da je poslal prošnjo pristojnemu
organu lokalne skupnosti, bo dobil polovico
možnih točk. (0–2 točki)
3.4 Dodatno merilo: kadar gre pri ocenjevanju za enake ali podobne programske ponudbe, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki
bi pokrival manjše razpisano območje (ene
ali več lokalnih skupnosti oziroma regije),
prednost ponudnik s sedežem na območju,
kateremu je program namenjen in prejme
dodatnih 5 točk.
3.5 Postopek ocenjevanja: pri vsakem
merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami.
Vsakemu merilu je določeno največje število
točk, ki jih lahko pridobi ponudnik za to merilo. Komisija bo poslala popolne ponudbe in
poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi
merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe
glede programskih vsebin, Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo bo na podlagi
skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto
vseh točk, ki jih bo dosegla ponudba po posameznih merilih, podal obrazložen predlog
izbire. Svet za radiodifuzijo lahko na posamezni razpisani oddajni točki ne izbere nobenega ponudnika, če na tej oddajni točki nobeden od ponudnikov ne doseže 51% vseh
možnih točk iz meril, navedenih v sklepu pod
točko 3.3 Merila in način ocenjevanja izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.
4. Roki
Rok za predložitev ponudb je 45 dni in
začne teči naslednji dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbo je
potrebno dostaviti v izvirniku in 2 kopijah,
razen tehnične rešitve, ki se dostavi le v
enem izvirniku.
Ponudnik mora podpisati vsako stran
izvirnika ponudbe in prvo stran vsake priloge.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije, Stegne 7,
1000 Ljubljana ali jih predložijo osebno,
na vložišču Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Uradna oseba agencije,
zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v
primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu pošiljke.
Izvirnik in vsaka kopija ponudbe z vsemi
prilogami mora biti zaprta v posebni ovojnici
z oznako »Izvirnik« ali »Kopija«, vse skupaj
pa pakirano v enem ovitku in označeno z
oznako: »Ponudba na javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije 2004, Ne odpiraj«. Ovitki morajo biti
zapečateni ali zaprti tako, da je ob javnem
odpiranju ponudb mogoče preveriti, ali so
zaprti tako, kot so bili predani.
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS, najkasneje zadnji dan
razpisnega roka do 15. ure, oziroma če
so poslane s priporočeno poštno pošiljko,
morajo biti ta dan oddane na pošti. Agencija
ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po
izteku roka za predložitev. Če bo ponudba
prepozno poslana po pošti, jo bo Agencija
za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
RS poslala nazaj ponudniku.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Šteje se, da javni razpis na posamezni
razpisani oddajni točki uspe, če bo nanj pra-
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vočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala razpisnim pogojem.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb
bo potekalo ločeno za pridobitev prostega
radiodifuznega kanala za televizijske difuzne radijske postaje in prostega radiodifuznega kanala za zvokovne difuzne radijske
postaje.
Javno odpiranje ponudb za pridobitev
prostega radiodifuznega kanala za televizijske difuzne radijske postaje bo potekalo
v sejni sobi Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 22. 7. 2004 ob 9. uri.
Javno odpiranje ponudb za pridobitev
prostega radiodifuznega kanala za radijske
difuzne radijske postaje bo potekalo v sejni
sobi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
dne 23. 7. 2004 ob 9. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali
pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega
odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje
ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh agencije (http://www.atrp.si/razpis
RDF2004). Ponudnik lahko dvigne razpisno
dokumentacijo v pisni oziroma elektronski
obliki tudi osebno v vložišču Agencije za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS,
v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure in sredo od
14. do 16. ure.
7. Kontaktna oseba: Tadeja Cerar,
tel. 01/583-63-27, elektronski naslov: tadeja.cerar@atrp.si.
8 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8
mesecev od preteka roka za predložitev
ponudb.
Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije
Št. 3081-1/2004-39
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Uredba EK 1685/2000 (OJEU z dne
29.7.2000) in Uredbo EK 448/2004 (OJEU z dne
10.3.2004).

1. Pravna podlaga
Javni razpis za prenovo, modernizacijo
ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4.
Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006, se izvaja na osnovi Sklepa
Vlade RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12.
2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006, potrditve Enotnega
programskega dokumenta RS 2004–2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja Michela Barniera št. D(03) 30828 z dne
18. 12. 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem programskem dokumentu RS
2004-2006 na sestanku Nadzornega odbora
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006 z dne 10. 12. 2003,
sklepa 17. seje Sveta za strukturno politiko
z dne 15. 3. 2004 o potrditvi »Predloga izvedbene strukture ukrepov 1. prednostne
naloge »Spodbujanje podjetniškega sektorja
in konkurenčnosti«, dopolnitve »Predloga
izvedbene strukture ukrepov 1. prednostne naloge »Spodbujanje podjetniškega
sektorja in konkurenčnosti«, dopis MG, št.

016-136/2003-18, z dne 30. 3. 2004, dodatne spremembe dopolnitve »Predloga izvedbene strukture ukrepov 1. prednostne naloge »Spodbujanje podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti«, dopis MG,z dne 5. 4. 2004,
Predloga Izvedbene strukture ukrepov prve
prednostne naloge EPD 2004-2006 »Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti«, z dne 12. 5. 2004, Sklepa Vlade RS
št. 400-26/2002-7 z dne 8. 4. 2004, 5. točke
4. člena Uredbe o izvajanju porabe sredstev
strukturne politike v RS (Ur. l. RS, št. 30/04 in
48/04), Uredbe o splošnih pogojih delovanja
Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 62/03), Okvirna
pogodba št. JARR-04-6372/2045-PŠ o izvajanju ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura
in javne storitve – poslovne cone iz Enotnega
programskega dokumenta za obdobje 2004–
2006 v zvezi s črpanjem sredstev ESSR z
dne 31. 5. 2004 med Javno agencijo RS za
regionalni razvoj in Ministrstvom za gospodarstvo, Proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 47/03 in 67/03).
2. Posredni proračunski uporabnik:
javni razpis je v pristojnosti Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki ga v njegovem imenu izvede Javna
agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj na podlagi Okvirne pogodbe št.
JARR-04-6372/2045-PŠ o izvajanju ukrepa
1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve – poslovne cone iz Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004-2006
v zvezi s črpanjem sredstev ESSR z dne
31. 5. 2004.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004-2006 za investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con – prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba z
vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije,
urejanje zunanjih površin in drugo).
4. Namen javnega razpisa: namen razpisa je razvoj javne gospodarske infrastrukture na območjih industrijskih, industrijsko
obrtnih, obrtnih ter poslovnih dejavnosti.
5. Cilj javnega razpisa: splošni cilj je povečati obseg naložb v javno gospodarsko
infrastrukturo. Specifični cilj je zagotavljanje
ustreznih površin za ekonomske dejavnosti
v Sloveniji z namenom povečanja domačih
in tujih neposrednih naložb.
6. Upravičeni vlagatelji/prijavitelji: na
razpis se lahko prijavijo občine v Republiki
Sloveniji.
7. Osnovni pogoji za kandidiranje
Za kandidiranje na tem javnem razpisu
morajo vloge izpolnjevati naslednje pogoje:
a) Splošni pogoji:
– vloga mora biti v slovenskem jeziku,
– vloga mora biti predložena v obliki in
skladu z razpisno dokumentacijo z vsemi
zahtevanimi prilogami,
– vlagatelj mora izkazati sposobnost
izvedbe projekta (terminsko, finančno, kadrovsko),
b) Pogoji, ki jim mora zadoščati projekt,
ki je predmet vloge:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– projekt se mora nanašati na zaključeno
prostorsko območje;
– projekt mora ob zaključku izvedbe zagotavljati minimalno stopnjo opremljenosti
novo opremljane površine, in sicer:
i. oskrba s pitno vodo in energijo,
ii. odvajanje odplak in odstranjevanje
odpadkov ter
iii. dostop na javno cesto;
– aktivnosti projekta, ki naj bi bile predmet sofinanciranja na podlagi tega razpisa,
morajo biti skladne s predmetom razpisa in
ne smejo biti pričete, vendar pa mora biti
zanje izdelana vsa potrebna dokumentacija
in pridobljena dovoljenja:
i. pravnomočno gradbeno dovoljenje za
vse prijavljene gradbene objekte,
ii. investicijska dokumentacija v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00) z obvezno navedbo sedanje
vrednosti neto denarnih tokov ter
iii. predpogodba z vsaj enim investitorjem, ki bo takoj po zaključku projekta
vstopil v prijavljeno cono (nakup ali dolgoročni najem na novo komunalno urejenega
zemljišča);
– projekt mora biti ekonomsko upravičen
(argumentacija z ekonomskimi kazalci v investicijski dokumentaciji),
– minimalna vrednost projekta (vključno
z DDV), mora biti 250,000.000 SIT,
– nastanek upravičenih stroškov mora
terminsko sovpadati z razpisnimi pogoji za
posamezno odpiranje vlog.
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti sofinanciranje so prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru opremljanja poslovnih
con in izhajajo iz investicijskega programa,
ki je predmet prijave:
– nakupi zemljišč in objektov, predvidenih za rušenje – največ do 10% vrednosti
vseh upravičenih stroškov (velja za tiste
občine, ki imajo za zemljišče že pridobljeno gradbeno dovoljenje in bodo z nakupom
postali lastniki zemljišča ali objekta najkasneje do izstavitve končnega zahtevka za
sofinanciranje),
– stroški prenove in izgradnje javne in
komunalne infrastrukture,
– stroški tehničnega in finančnega znanja, neposredno povezanega s projektom.
Stroški, ki nastanejo po pridobitvi uporabnega dovoljenja, niso upravičeni za sofinanciranje. Prav tako ni upravičen strošek
davek na dodano vrednost.
Ostali stroški morajo biti skladni z Uredbo EK 1145/2003 (Official Journal of European Union z dne 28. 6. 2003).
Upravičeni stroški za sofinanciranje
lahko nastajajo od dneva izdaje sklepa o
dodelitvi sredstev.
9. Višina nepovratnih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v obdobju 2004-2006 z možnostjo
koriščenja do 2008, znaša 5.965,078.000
SIT. Nepovratna sredstva so zagotovljena
na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo PP 2045.
V primeru morebitne spremembe obsega
sredstev na osnovi spremenjene Izvedbene
strukture ukrepov 1. prednostne naloge Enotnega programskega dokumenta 2004-2006
“Spodbujanje podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti”, bo le-ta najavljen 1 mesec
pred posameznim odpiranjem vlog.

V skladu z upoštevanjem regionalnega
kriterija je najmanj 60% razpoložljivih sredstev namenjeno prijaviteljem iz regij A in B,
preostanek pa prijaviteljem iz regij C in D.
Strokovna komisija bo ločeno ocenjevala
projekte iz regij A in B ter ločeno projekte
iz regij C in D ter na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala dve listi projektov, ki dosegajo minimalni kakovostni kriterij (najmanj
51 točk). Predlog dodelitve sredstev bo pripravljen najprej za listo projektov iz regij A in
B, pri čemer bo kot zadnji projekt iz te kvote
uvrščen v predlog tisti, ki preseže 60% razpoložljivih sredstev iz posameznega odpiranja, preostanek razpoložljivih sredstev pa
se do porabe sredstev nameni projektom iz
regij C in D.
Odstotek sofinanciranja lahko znaša največ 75% upravičenih stroškov. V primeru,
da količnik

oziroma kolikor je količnik sedanje vrednosti neto denarnih tokov (neto denarni tok so
prihodki zmanjšani za stroške vzdrževanja in
operativne stroške, brez upoštevanja amortizacije) in celotne vrednosti investicije oziroma
celotne vrednosti projekta enak ali večji od indeksa 125, potem sofinanciranje upravičenih
stroškov lahko znaša največ 50%.
Maksimalna višina sofinanciranja posameznega projekta v nobenem primeru ne bo
mogla preseči 500,000.000 SIT.
Razpisovalec (ARR) si pridružuje pravico, da prijavitelju v skladu z razpoložljivimi
sredstvi predlaga popravek finančne konstrukcije projekta.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
proračunska sredstva, so proračunska leta
2004–2008. Ministrstvo za gospodarstvo bo
iz sredstev posameznega proračunskega
leta sofinanciralo upravičene stroške, nastale
do 5.11. posameznega proračunskega leta.
11. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 30. 1. 2006 oziroma do porabe sredstev.
Prvo odpiranje vlog bo 5. 7. 2004. Na
prvi rok lahko kandidirajo vlagatelji le s
projekti, ki se bodo pričeli izvajati že v letu
2004 (upravičeni stroški bodo nastali že v
letu 2004 do 5. 11. 2004). Upravičeni stroški
projekta lahko nastajajo od izdaje sklepa o
sofinanciranju do 5. 11. 2006.
Drugo odpiranje vlog bo 17. 1. 2005.
Na drugi rok lahko kandidirajo vlagatelji le
s projekti, katerih upravičeni stroški bodo
nastali od izdaje sklepa o sofinanciranju do
5. 11. 2006.
Tretje odpiranje vlog bo 14. 11. 2005.
Na ta rok lahko kandidirajo vlagatelji le s
projekti, katerih upravičeni stroški bodo
nastali od izdaje sklepa o sofinanciranju do
5. 11. 2006.
Popolne vloge (obrazci in priloge), v skladu s temi navodili, morajo biti dostavljene
na naslov: Javna agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
– do vključno 2. 7. 2004 do 12. ure za
prvo odpiranje,
– do vključno 14. 1. 2005 do 12. ure za
drugo odpiranje in
– do vključno 11. 11. 2005 do 12. ure za
tretje odpiranje.
Velja prispetje po pošti ali oddaja v vložišče Javne agencije RS za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana. Če je vloga poslana
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po pošti, se šteje za pravočasno le, če je prispela v vložišče do zgoraj navedenih rokov.
Vloga mora biti oddana v treh enakih izvodih, in sicer z navedbo »Original«, »Kopija št.
1« in »Kopija št. 2« na posameznem izvodu.
V izvodu z navedbo »original« morajo biti poleg ostalih vloženi vsi zahtevani dokumenti,
pri katerih se zahteva, da morajo biti originalno žigosani in podpisani s strani odgovornih
oseb (npr. izjave, predpogodbe, ipd.), medtem ko so v izvodih z navedbo »kopija« lahko
zgolj kopije vse zahtevane dokumentacije.
Vsi trije izvodi morajo biti predloženi v
enem zavitku.
Vloga mora biti dostavljena v zaprti
ovojnici ali paketu z navedbo »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con – ukrep
1.4. EPD (»za 1. odpiranje« ali »za 2. odpiranje« ali »za 3. odpiranje«)« in s polnim
naslovom pošiljatelja na sprednji ali zadnji
strani ovojnice.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma in ure (ne
glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave),
ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, vsi finančni podatki pa morajo biti prikazani v slovenskih tolarjih (SIT).
12. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži spodaj navedene dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji, po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji;
– izpolnjeni podatki o vlagatelju;
– izpolnjena dispozicija projekta;
– izpolnjen terminski načrt izvajanja;
– izpolnjen načrt financiranja;
– izpolnjen načrt spremljanja projekta;
– podpisane in žigosane izjave in podatki
o podjetjih;
– izpolnjen načrt organizacije izvedbe;
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
– podpisana in žigosana obvezna oblika
zahtevka za sofinanciranje;
– podpisana in žigosana obvezna oblika
poročila;
– zahtevane obvezne priloge:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
ali drugo ustrezno upravno dovoljenje v
skladu z Zakonom o graditvi objektov (za
vse prijavljene aktivnosti), Ur. l. RS, št.
110/02;
– kopija predpogodbe z investitorji,
ki vstopajo v poslovno cono po zaključku
projekta;
– investicijski program v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00);
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši
od 30 dni;
– kopija izpiska določitve šifre iz standardne klasifikacije dejavnosti (ki ga izda
Statistični urad) vsakega posameznega
podjetja, s katerimi je prijavitelj podpisal
predpogodbo;
– katastrski načrt, s prikazom:
– obsega celotne cone,
– površine, ki se opremlja po projektu,
ki je predmet vloge na razpis in
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– površine, ki je predmet predpogodbe
z investitorjem;
– poslovni načrt in reference izbranega
upravljavca poslovne cone (obvezna, v kolikor cono upravlja ali bo upravljalo določena
podjetje oziroma institucija);
– sklep Vlade RS, iz katerega je razvidno, da je širitev poslovne cone predvidena
s strateškim občinskim aktom v obsegu, ki
ga prijavitelj navaja v vlogi (obvezen, kolikor
prijavitelj navaja možnost širitve cone, sprejete s strateškim aktom);
– navedbo številke Uradnega lista RS ali
ime in številko uradnega občinskega glasila,
v katerem je objavljen izvedbeni prostorski
akt, iz katerega je razvidno, da je širitev poslovne cone predvidena z izvedbenim aktom
v obsegu, ki ga prijavitelj navaja v vlogi (obvezen, v kolikor prijavitelj navaja možnost
širitve cone, sprejete z izvedbenim aktom);
– navedbo projekta, ki je podlaga za
gradnjo (vrsta, številka, datum, projektant,
naslov projektanta);
– kopija rekapitulacije iz projektantskega
predračuna za gradnjo, ki je predmet vloge,
podpisano s strani projektanta in z navedbo
datuma veljavnosti cen.
13. Predpogodba s podjetji, ki vstopajo
v cono
Prijavitelj (občina) mora predložiti najmanj eno predpogodbo s podjetjem, ki
vstopa v cono. Predpogodba se sklepa za
površino (oziroma njen del), ki je predmet
prijave na razpis in je osnova za sklenitev
končne pogodbe o nakupu oziroma najemu
površine za opravljanje poslovne dejavnosti. Oblika in vsebina predpogodbe mora
biti skladna z navodilom, ki je del razpisne
dokumentacije.
Površina iz predpogodbe s podjetji, ki
imajo v svoji registraciji registrirano dejavnost
iz standardne klasifikacije dejavnosti »G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov
široke porabe« (glej Standardno klasifikacijo
dejavnosti, 2002, na spletnem naslovu http:
//www1.stat.si/klasje/tabela.asp?cvn= 1891),
ne bo prišteta k skupni površini, ki prinaša
točke za zasedenost opremljane površine,
vendar zaradi tega vloga ne bo nepopolna.
Prejemnik sredstev (občina) mora zagotoviti in na zahtevo razpisovalca dokazati,
da je razpoložljiva zemljišča ponudil po
tržnih pogojih.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Javni Agenciji RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana vsak delovni dan
med 9. in 15. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko pošlje tudi po elektronski pošti, če
zainteresirani prijavitelj pošlje prošnjo za razpisno dokumentacijo na e-mail: igor.gabrenja@gov.si. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnem naslovu www.gov.si/arr.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12.
uro, kontaktna oseba: mag. Igor Gabrenja
na Javni agenciji RS za regionalni razvoj
(tel. 01/478-37-55, e-mail: igor.gabrenja@gov.si).
15. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo izvedeno komisijsko in bo o odpiranju napisan zapisnik.
Odpiranje ne bo javno. Prispele vloge bo
pregledala in ocenila strokovna komisija,
ki jo za ta namen imenuje direktor Javne
agencije RS za regionalni razvoj. Komisija
bo vse pravilno označene ter pravočasno
prispele vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost.
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Komisija oziroma njen pooblaščenec si
pridružuje pravico preverjanja podatkov, navedenih v vlogi, kot tudi ogleda situacije na
terenu in vpogleda v celotno dokumentacijo,
vezano na projekt, do zaključka spremljanja
projekta.
16. Izločitev vlog
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge, ki jih vlagatelj
v roku ne bo dopolnil.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena prenovi, obnovi, modernizaciji
ali izgradnji javne in komunalne infrastrukture v poslovnih conah;
– so bila vlagatelju za prijavljene aktivnosti predhodno že odobrena javna sredstva
na osnovi javnih razpisov iz državnega proračuna Republike Slovenije;
– vlagatelj je dal tako pomanjkljivo vlogo,
da ni mogoče pričakovati, da bi jo lahko z
dopolnitvami upoštevali kot sprejemljivo;
– podatki niso verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje osnovnih pogojev za kandidiranje iz. točke 2.7 te razpisne
dokumentacije;
– komisija na predlog zunanjega strokovnjaka, ki oceni investicijski program
kot neprimeren, vlogo izloči iz nadaljnjega
ocenjevanja.
17. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile
formalno popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
določenem roku, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave, vlagatelji pa bodo o tem obveščeni v roku 10 dni.
18. Ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge bodo ocenjevane dvofazno. V prvi fazi bodo najprej s strani
strokovne komisije razpisovalca ocenjene s
področja zadovoljevanja splošnih ciljev ukrepa in horizontalnih ciljev EPD. Kolikor bo
vloga zadovoljevala splošne in horizontalne
cilje ali pa bo do vprašanje nevtralna, bo v
nadaljevanju ocenjena tudi glede na specifična sektorska merila. V primeru, da komisija
ugotovi, da je projekt v nasprotju s splošnimi
ali horizontalnimi cilji, se le-ta izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Strokovna komisija bo
oblikovala predlog sofinanciranja relativno
najbolje ocenjenih projektov, katerih vloge
bodo dosegle najmanj 51 točk, ob hkratnem
upoštevanju regionalnega kriterija, do porabe
sredstev. Za ocenjevanje bodo uporabljena
merila in ponderji, kot je razvidno iz ocenjevalne tabele v razpisni dokumentaciji.
Predlog za sofinanciranje projektov bo
strokovna komisija razpisovalca posredovala
Posredniškemu telesu (Ministrstvo za gospodarstvo), slednji pa v ocenjevanje Strokovni
ocenjevalni skupini za ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve. Ta bo v
drugi fazi ocenjevanja preverila izpolnjevanje
vstopnih pogojev1 (kontrola upravičenosti) ter
ocenila izpolnjevanje splošnih meril, horizontalnih kriterijev in indikatorjev, kot sledi (iz Povabila Posredniškega telesa ministrstvom z
dne 18. 5. 2004 št. 012-54/2004-1):
A) Splošna merila:
a1) Skladnost z Evropskim skladom za
regionalni razvoj (v nadaljevanju:ESRR):
Prispevanje projekta h splošnim ciljem
ESRR:
* Uredba EK 1685/2000 (OJEU z dne 29. 7.
2000) in Uredbo EK 448/2004 (OJEU z dne 10.
3. 2004).

– ustvarjanje prihodka,
– ustvarjanje in ohranjanje delovnih
mest.
a2) Skladnost z Enotnim programskim
dokumentom RS 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD) in Programskim dopolnilom (v
nadaljevanju: PD):
Povezava z EPD, glede na vprašanja
SWOT-analize:
– prispevek k premagovanju slabosti in
nevarnosti,
– prispevek h krepitvi prednosti in priložnosti,
– pomembnost za doseganje ciljev ostalih prioritetnih nalog EPD.
a3) Prispevek k ukrepom 1.1., 1.2. in
1.3.
– raziskovalna infrastruktura mora prispevati k razvoju modernejših in uporabnejših produktov in storitev z visoko dodano
vrednostjo,
– infrastruktura izboljšuje človeške vire
in storitve na področju IT (npr. povečuje
računalniško pismenost, sprejemanje novih
modernejših tehnologij) in vseživljenjsko
učenje,
– infrastruktura izboljšuje sodelovanje
med zasebnim sektorjem in R&R sektorjem,
– krepitev in razvoj regionalnih razvojnih
centrov z koriščenjem ustanov in možnosti,
ki jih ima regija,
– zavezanost obstoječih malih in srednje
velikih podjetij k širjenju, ustrezni stopnji investicij in novo nastalih delovnih mest,
– krepitev sodelovanja med obstoječimi
in novo nastalimi ustanovami,
– krepitev in razvoj regionalnih razvojnih
centrov s koriščenjem ustanov in možnosti,
ki jih ima regija,
– investicija, ki se povezuje s turističnimi
destinacijami se mora izvajati v Sloveniji, in sicer na enem izmed štirih temeljnih
geografskih področjih (Obala, Kras, širše
območje Julijskih Alp, Pohorje-Maribor)
in/ali prispeva k trženju izjemnih turističnih
lokacijah,
– izboljšati je potrebno dostopnosti turističnih regij ter povezav med turističnimi
centri in zgodovinsko-kulturnimi območji,
– izboljšanje turističnih destinacij (npr.
z zmanjšanjem emisij, izboljšanje kakovosti vode v turističnih regijah; v upravičenih
primerih izboljšanje turističnih znamenitosti) in storitev (upoštevajoč izobraževalne
ustanove),
– izboljšanje turističnih produktov (npr. z
zmanjšanjem emisij, izboljšanjem kakovosti
vode v turističnih regijah; izboljšanje turističnih znamenitosti) in storitev (izobraževalne
ustanove).
B) Horizontalni kriteriji:
b1) Skladen regionalni razvoj
– lokacija,
– povezava s strateškimi dokumenti.
b2) Enake možnosti
– enakovredno zastopanost obeh spolov,
– vpliv na regionalni socialni razvoj.
b3) Trajnostni razvoj okolja
– vpliv na regionalni gospodarski razvoj,
– vpliv na doseganje okoljskih ciljev.
b4) Informacijska družba
– vpliv na izpolnjevanje horizontalnih ciljev spodbujanja informacijske družbe
C) Indikatorji:
– prispevek k doseganju rezultatov in
ciljev, ki so določeni z indikatorji na nivoju
ukrepa v Programskem dopolnilu EPD, točka 2.1.5.6.,
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– merljivost in časovno omejenost indikatorjev.
Strokovna ocenjevalna skupina za ukrep
1.4. bo listo izbranih projektov posredovala
Programskemu svetu Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Le-ta preveri sinergijo med
projekti in zagotavljanje ciljev prve prednostne naloge Enotnega programskega dokumenta, glasuje o potrditvi posameznega
predloga ter izda »Skupni sklep o potrditvi
liste projektov«.
19. Merila za izbor
Vloge bodo ocenjene glede na naslednja merila:
1) Splošna merila, ki izhajajo iz zahtev
ESRR in nacionalnih strategij, pokrivajoč
relevantno področje, kot je navedeno v
EPD in PD:
– usklajenost s splošnimi cilji EPD (prispevek k rasti dohodka, k povečanju zaposlenosti in k uravnoteženemu regionalnemu
razvoju),
– usklajenost s splošnimi in specifičnimi
cilji 1. prednostne naloge EPD,
– usklajenost s splošnimi in specifičnimi
cilji ukrepa 1.4.,
– inovativnost projekta.
2) Specifična sektorska merila – Prioritetna lista projektnih predlogov bo izbrana
na osnovi podrobnejših tehničnih kriterijev,
ki jih bo oblikovala strokovna komisija.
Osnovni kriteriji bodo obravnavali naslednje
vsebinske sklope:
a) Učinkovitost, faznost in predvideni zaključek investicije (maks. 46 točk):
– zasedenost cone;
– zaključena investicija – razpoložljivost
površin (parcel) investitorjem za gradnjo;
– primerjalni stroški opremljanja m2
zemljišča;
– ocena projekta na osnovi ocene investicijskega programa;
– število predvidenih novih delovnih
mest do leta 2008.
b) Opremljenost površine, ki je predmet
prijave, ob zaključku investicije (maks. 12
točk):
– stopnja predvidene opremljenosti
cone;
– nadstandardnost oskrbe.
c) Dostopnost cone (maks. 20 točk):
– oddaljenost cone od regionalnih središč;
– prometna in logistična dostopnost;
d) Trajnostna naravnanost cone (max.
22 točk):
– sanacija oziroma prenova okoljsko degradiranih območij;
– možnost nadaljnje širitve cone;
– predviden način upravljanja con.
3) Prednostni kriteriji, se pri izboru ESRR
projektov vključijo v horizontalne politike:
a) Trajnostni razvoj in pozitivni vpliv na
izpolnjevanje okoljevarstvenih ciljev;
b) Enake možnosti za moške in ženske;
c) Informacijska družba.
V točkovno ocenjevanje bodo uvrščeni projekti, ki izpolnjujejo splošne cilje in
prednostne kriterije horizontalne politike.
V predlog za sofinanciranje pa bodo uvrščeni projekti, ki bodo dosegli najmanj 51
točk med specifičnimi sektorskimi merili in
bodo relativno najbolje ocenjeni, do porabe
sredstev.
Pri izboru projektov bo strokovna komisija upoštevala tudi t.i. »regionalni kriterij«,
kot je to navedeno v poglavju 2.18 »Ocenjevanje vlog«.
20. Obveščanje o izboru: v roku 45 dni
od odpiranja vlog bo Javna agencija RS za

regionalni razvoj na podlagi skupnega sklepa Programskega sveta Evropskega sklada
za regionalni razvoj vlagateljem izdala sklepe glede sofinanciranja projektov. Neizbrani
ali zavrnjeni projekti lahko ponovno kandidirajo na naslednjem razpisnem roku.
21. Pritožba: proti izboru projektov za dodelitev razvojnih spodbud ni pritožbe.
22. Pogodba
Na osnovi pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo vlagatelj na osnovi predložene dokumentacije (soglasje Ministrstva za
finance k investiciji, sklenjenih pogodb z izvajalci z vsemi prilogami) z Javno agencijo
RS za regionalni razvoj podpisal pogodbo o
izvedbi in o sofinanciranju projekta (vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bodo določeni pogoji in
način financiranja, ostali pogoji in obrazec
zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo
pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
V primeru, da prejemnik odstopi od svoje
vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta, mora o tem nemudoma pisno
obvestiti Javno agencijo RS za regionalni
razvoj.
S pogodbo s prejemnikom Javna agencija RS za regionalni razvoj podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o
poteku izvajanja projekta, za katerega so
bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev.
Prejemnik mora Javni agenciji RS za
regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.
Če bo Javna agencija RS za regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.
V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena sredstva, pride do
sprememb, je prejemnik dolžan v roku 15
dni o tej spremembi obvestiti Javno agencijo
RS za regionalni razvoj, sicer se šteje, da se
sredstva uporabljajo nenamensko.
Po dokončanju aktivnosti mora prejemnik sredstev podati zaključno poročilo projekta najkasneje v treh mesecih.
V primeru, da so v zaključnem finančnem
obračunu projekta izkazani neto stroški, ki
so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
23. Osnova za izplačilo nepovratnih
sredstev
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Agencija potrdi zahtevek v primeru, ko prejemnik zahtevku priloži dokazila o izvedenih
aktivnostih (potrjeni računi/situacije s strani
skrbnika pogodbe na strani prejemnika).
Plačilo se izvrši na osnovi dokazila o poravnanih računih.
Prejemnik bo imel možnost izstavljanja
delnih zahtevkov za refundacijo nepovratnih
sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka
(končnega) za porabo sredstev posamezne-
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ga proračunskega leta pa je 5. november v
posameznem proračunskem letu.
Javna agencija RS za regionalni razvoj
Št. 90-6/2004

Ob-15126/04

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za
leto 2004
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94) in Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Uradni list RS, št. 46/98) pozivamo
organe in organizacije na področju športa
(Olimpijski komite Slovenije-Združenje
športnih zvez, nacionalne in druge športne
zveze, športna društva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za
leto 2004.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni
dosežek lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
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Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v
javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj
20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k
razvoju in popularizaciji določene športne
panoge oziroma športa v Sloveniji lahko
prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s
svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu, ki ga
zainteresirani lahko dobijo na spletnih straneh
ministrstva www.mszs.si oziroma dvignejo na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Urad
za šport, Kotnikova 38, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
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8. podpis predlagatelja in žig organizacije. Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, s pripisom “za
priznanja Stanka Bloudka”, in sicer najkasneje do petka, 17. septembra 2004.
Predlagatelje obveščamo, da bomo
upoštevali le predloge, ki bodo poslani v
skladu z razpisom do predpisanega roka.
Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega
roka oddani priporočeno na pošti.
Podelitev priznanj Stanka Bloudka za
leto 2004 bo v petek, 26. novembra 2004.
Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj
Št. 1666-2
Ob-15125/04
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS št. 60/95, 38/99 in
50/04), objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
svetilnega petroleja
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja okoli 48 tisoč litrov svetilnega
petroleja;
b) svetilni petrolej se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«, kupec lahko prevzame
v skladišču prodajalca vzorec svetilnega
petroleja po največ 1 liter;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
navedenih vrst blaga v točki 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: v rezervoarju na lokaciji Petrola Rače, sukcesivno in v
skladu s pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem, najkasneje do 31. 12. 2004.
5. Cena: v SIT za liter svetilnega petroleja brez davščin.
Svetilni petrolej bo prodan kupcu, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več kupcev ponudi enako ceno, ima prednost kupec, ki ponudi nakup večje količine
svetilnega petroleja. Po ocenitvi ponudb
Zavod RS za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več kupci, z najugodnejšo
kombinacijo ponudb.
6. Garancija za dobro izvedbo posla: izbrani kupci, s katerimi bo prodajalec sklenil kupoprodajno pogodbo, morajo po podpisu pogodbe najkasneje v roku 3 dni predložiti menico
z izjavo za izpolnitev menice, kot garancijo za
dobro izvedbo posla, v višini 10% okvirne pogodbene vrednosti, ki bo veljavna vsaj še 8 dni
po preteku roka za prevzem blaga.
7. Način in rok plačila: kupec lahko
plača kupnino pred prevzemom blaga na
transakcijski račun št. 01100-6030230073
ali v roku 30 dni po prevzemu blaga, če
pred prevzemom blaga zavaruje plačilo z
bančno garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
v zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za
nakup svetilnega petroleja – Ne odpiraj« in
naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti
do 24. 6. 2004 do 12. ure na naslov Zavod
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

10. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
drugim kupcem in nima nobenih obveznosti
do prizadetih kupcev.
11. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 19-04
Ob-15066/04
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Teslova
30, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
– ZAPS, Vegova 8, Ljubljana, v sodelovanju
s strokovnim društvom DAL razpisuje
javni, anonimni, enostopenjski,
projektni natečaj
za idejno rešitev funkcionalnih enot F1,
F2, F3, F4, F13 in F14 Tehnološkega
parka na Brdu v Ljubljani
Udeleženci natečaja: natečaja se lahko
udeležijo univerzitetni diplomirani inženirji
arhitekture v sodelovanju z ostalimi strokovnjaki, ki lahko zagotovijo, da so s svojimi sodelavci in v sodelovanju s svetovalci
sposobni realizirati nalogo v razpisanem
obsegu in rokih.
Naslov, kjer se lahko zahteva natečajno gradivo in dodatne informacije: ZAPS,
Vegova 8, Ljubljana, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, tel. 01/242-06-72, faks
01/242-06-80, e-pošta: zaps@zaps.si.
Znesek v višini 20.000 SIT nakažite na TRR
račun investitorja Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., št. 03160-1000024480 pri SKB
d.d., s pripisom “Natečaj – Tehnološki park
Ljubljana”.
Roki:
Prevzem natečajnega gradiva od 7. 6.
2004.
Postavljanje vprašanj do 29. 6. 2004
najkasneje do 13. ure, odgovori bodo pripravljeni do 7. 7. 2004.
Oddaja natečajnih elaboratov do 4. 8.
2004 do 15. ure.
Zaključek žiriranja 3. 9. 2004.
Oddaja natečajnega gradiva: natečajniki
lahko na dan oddaje osebno oddajo elaborate do 15. ure v prostorih ZAPS, Vegova 8
v Ljubljani ali pa po pošti s tem, da o oddaji
obvestijo ZAPS s telegramom. Za dela oddana po pošti velja datum poštnega žiga.
Ocenjevalna žirija:
Člani žirije: mag. Iztok Lesjak udir., direktor Tehnološkega parka Ljubljana, Zora
Pavšek, udig,. mag. Ina Erjavec udika., Jurij
Sadar, udia., Petra Paškulin, udia.
Namestnika članov žirije: Matej Vozlič,
udia., Kamilo Kolarič, udia.
Poročevalca: Aleš Prijon, udia., urbanizem in arhitektura, Tanja Bešter, udig.,
ekonomski deI.
Skrbnik: Biljana Fon, udia.
Nagrade, odkupi, odškodnine:
1. nagrada – 1,800.000 SIT,
2. nagrada – 1,000.000 SIT,
3. nagrada – 700.000 SIT,
fond za odkupe – 900.000 SIT.
Natečajnikom, katerih dela ne bodo nagrajena ali odkupljena, bo razpisovalec izplačal materialno odškodnino v bruto vrednosti 1,500.000 SIT.
Naročnik natečaja: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Teslova 30, Ljubljana.
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Ter zanj po pooblastilu: ZAPS, predsednik Viktor Pust, udia.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Št. 6/31-1/04
Ob-14974/04
Pošta Slovenije, d.o.o. objavlja na podlagi 10. in 33. člena Akta o ustanovitvi družbe
Pošte Slovenije, d.o.o.
razpis
zbiranja ponudb za sklenitev pogodbe
za prodajo nepremičnin in opreme
1. Poslovni prostori v Šentilju v Slov.
goricah, Štrihovec, 8 v izmeri 174,92 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za
izhodiščno vrednost 48.137 EUR.
2. Poslovni prostori Šempeter v Savinjski
dolini št. 26, v izmeri 94,23 m2, za izhodiščno vrednost 37.865 EUR.
3. Poslovni prostori v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1a, v izmeri 146,82 m2, za
izhodiščno vrednost 91.975 EUR. Poslovni
prostori so izgrajeni do podaljšane III. faze
izgradnje.
4. Poslovni prostori v Ljutomeru, Glavni trg 9, v izmeri 300,01 m2, za izhodiščno
vrednost 352.482 EUR. Prostor bo izpraznjen predvidoma v prvem trimesečju 2005.
5. 12 garažnih mest v garažni hiši Bežigrajski dvor za izhodiščno vrednost 113.000
EUR.
6. Poslovni prostori Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 175,1 m2, za izhodiščno ceno 100.638 EUR.
7. Poslovni prostori Trbovlje, Trg Franca
Fakina 1, v izmeri 54,73 m2, za izhodiščno
ceno 43.073 EUR.
8. Poslovni prostori Dol pri Ljubljani
1/b, v izmeri 51,70 m2, za izhodiščno ceno
71.428 EUR. Prostor bo izpraznjen v drugem trimesečju 2005.
9. Poslovni prostori v Gornji Radgoni,
Panonska ulica 26, v izmeri 215,47 m2, za
izhodiščno vrednost 172.795 EUR. Prostor
bo izpraznjen predvidoma v drugem trimesečju 2005.
10. Poslovni prostor Planina pri Sevnici
67, v izmeri 37,48 m2, za izhodiščno ceno
12.600 EUR.
11. Poslovni prostori Beltinci, Ulica Štefana Kovača 2 (mansarda, delno obdelana),
v izmeri 119,44 m2, za izhodiščno vrednost
54.620 EUR.
12. Poslovni prostori Benedikt v Slov. goricah 10, v izmeri 110,31 m2, za izhodiščno
vrednost 135.000 EUR. Poslovni prostor bo
izpraznjen predvidoma v prvem trimesečju
2005.
13. Stanovanje v Slovenski Bistrici, Vošnjakova ulica 2, v izmeri 43,66 m2, za izhodiščno vrednost 21.100 EUR.
14. Stroj za izdelavo plastičnih zapiralk
proizvajalca Demag Ergotech, tip ERGOTECH 100-310 NC 4 Compact letnik 1999,
opravljeno 5700 delovnih ur, izhodiščna
vrednost 63.000 EUR. Stroj je montiran v
poštno logističnem centru v Ljubljani.
Garažna mesta pod zaporedno številko 5
se prodajajo kot sklop, prodaja posameznih
mest ni mogoča, razen v primeru če bo na
osnovi delnih ponudb možno prodati večino
garažnih mest.
Vrednosti označene v evrih se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan priprave kupoprodajne
pogodbe.
Na ponujeno vrednost plača kupec še
predpisani davek.
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki se izkažejo

Št.

z ustreznimi listinami, potrebnimi za nakup
nepremičnin v Republiki Sloveniji.
Kupec poravna kupnino v roku 30 dni od
podpisa pogodbe.
V primeru, da bo za posamezno nepremičnino več ponudnikov bo izbran tisti, ki je
ponudil višjo vrednost.
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti na telefonski številki:
– za poslovne prostore na tel.
02/449-21-20 Jože Strelec in
– za stroj za izdelavo plastičnih zapiralk
na tel. 01/476-75-67 Martin Vdovč.
Interesenti pošljejo ponudbe na naslov:
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
in nabavo, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
najpozneje do 23. 6. 2004. Na ovojnico obvezno napišite “ponudba za nakup osnovnih
sredstev – Ne odpiraj”.
Ponudniki bodo pisno obveščeni v roku
15 dni po izvršenem izboru.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-15133/04
Rezultat javnega razpisa
AV RTV 001/2004 – humoristična
nanizanka
Rezultat javnega razpisa AV RTV
001/2004 – humoristična nanizanka (objavljen v Ur. l. RS, št. 15-16, z dne 20. 2.
2004) za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, je naslednji:
Kot najugodnejši ponudnik se pri javnem
razpisu za odkup AV del neodvisnih producentov z oznako AV RTV 001/2004 – humoristična nanizanka po pregledu in ocenitvi
vseh ponudb izbere: E-Motion film, zavod
za kulturne dejavnosti z naslovom Naša
mama, režiserja Metoda Pevca.
Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:
– Timaro Produktions d.o.o., Igriška 8,
1000 Ljubljana,
– E-Motion film, zavod za kulturne dejavnosti, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana in
– VPK d.o.o., Videoprodukcija Kregar,
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana.
Vse ponudbe so bile pravilne.
RTV Slovenija, Javni zavod
Ob-15134/04
Rezultat javnega razpisa
AV RTV 003/2004 – dokumentarna
oddaja
Rezultat javnega razpisa AV RTV
003/2004 – dokumentarna oddaja (objavljen
v Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 5. 3. 2004) za
odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, je naslednji:
Kot najugodnejši ponudnik se pri javnem
razpisu za odkup AV del neodvisnih producentov z oznako AV RTV 003/2004 – dokumentarna oddaja, po pregledu in ocenitvi
vseh ponudb izbere: za oddajo Alpe na
gozdni meji: VPK d.o.o., Videoprodukcija
Kregar, Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana, ter
za oddajo Življenje v triglavskem narodnem
parku: Studio ALP, Bresterniška 51, 2351
Kamnica.
Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:
– VPK d.o.o., Videoprodukcija Kregar,
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana,
– Studio ALP, Bresterniška 51, 2351
Kamnica,
– Slak Ljubljana d.o.o., Gunceljska cesta
14, 1210 Ljubljana – Šentvid.
Vse ponudbe so bile pravilne.
RTV Slovenija, Javni zavod
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Ob-15135/04
Rezultat javnega razpisa
AV RTV 002/2004 – izvirna TV novela
Rezultat javnega razpisa AV RTV
002/2004 – izvirna TV novela (objavljen v
Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 20. 2. 2004) za
odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, je naslednji:
Kot najugodnejši ponudnik se pri javnem
razpisu za odkup AV del neodvisnih producentov z oznako AV RTV 002/2004 – izvirna TV novela po pregledu in ocenitvi vseh
ponudb izbere: Visual Production: »Uslužbenec in ljubezen«, režiserja in scenarista
Braneta Bitenca po istoimenski noveli Marka
Švabiča.
Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:
– VPK d.o.o., Videoprodukcija Kregar,
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana,
– Visual Production, Plečnikova 22,
3000 Celje,
– Studio Vrtinec, Video produkcija d.o.o.,
Gotna vas 54, 8000 Novo mesto.
Vse ponudbe so bile pravilne.
RTV Slovenija, Javni zavod
Ob-15379/04
Najava javnega razpisa
za sofinanciranje letnih turističnih
programov in projektov turističnih
društev v Občini Brežice
1. Osnovni podatki o turističnem programu ali projektu: predmet razpisa bo
sofinanciranje dela stroškov namenjenih za
sofinanciranje letnih programov in projektov turistične dejavnosti turističnih društev
in projektov turističnih društev na območju
občine Brežice.
Zavod za turizem občine Brežice bo sofinanciral naslednje upravičene stroške programov in projektov:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena s
strani turističnih društev;
– predstavitev turistične ponudbe turističnih društev na raznih sejmih in drugih
prireditvah, sprejemanje, informiranje turistov in obiskovalcev (vodenje) ipd.;
– izdajanje promocijskega materiala turističnih društev: prospekt, brošura, videokaseta, razglednice ipd.;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba raznih
natečajev (npr. »Najbolj urejeno dvorišče!«)
ipd.;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanju in olepševanju okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti:
urejanje in vzdrževanje piknik prostorov,
kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč,
klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije, čistilne akcije ipd.;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (npr. karneval, sejem, kmečki
praznik, pastirske igre ipd.);
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka: organizacija delavnic za otroke
in mladino (npr. eko-šola ipd.);
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj, predstavitev
(npr. oblikovanje izdelkov domače obrti, potopisna predavanja, predstavitve turističnih
krajev in območij ipd.);

Stran

3638 /

Št.

61 / 4. 6. 2004

– investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov in infrastrukture javnega pomena
za potrebe turističnih dejavnosti turističnih
društev (vzdrževanje poti ipd.);
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe (TIC, izdaja promocijskega materiala in ostali projekti, ki zajemajo območje celotne občine, oblikovanje
turističnih proizvodov in celoletne turistične
ponudbe).
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago za sofinanciranje programov in
projektov iz naslova Javnega razpisa za
sofinanciranje letnih turističnih programov
in projektov turističnih društev v občini Brežice znaša 4,000.000 SIT.
Vsak upravičeni strošek, predviden v vlogi društva na razpis, je potrebno ob predložitvi poročila o izvedbi projekta dokazati
z računom. Vsak upravičenec lahko pridobi
največ 10% razpoložljivih sredstev. Sofinanciranje bo znašalo do 100% izkazanih upravičenih stroškov, vendar ne more preseči
pogodbenega zneska. V primeru, da je na
voljo manj sredstev, Strokovni svet zavoda
prejemnikom linearno zniža odobrena sredstva. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani stroški, ki
so manjši od stroškov predvidenih v vlogi
podjetja na razpis, se znesek sofinanciranja
s strani Zavoda za turizem občine Brežice
sorazmerno zmanjša v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), Statuta Občine Brežice, sprejetega na 5. redni
seji Občinskega sveta občine Brežice dne
10. 5. 1999 in Zakona o vzpodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in 11. člena
Statuta Zavoda za turizem občine Brežice
in sprejetega pravilnika za sofinanciranje
letnih turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Brežice na 16. seji
Sveta Zavoda za turizem občine Brežice
dne 12. 5. 2004.
3. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:
Zavod za turizem občine Brežice, Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi do vključno
30. 6. 2004 (velja poštni žig do vključno
30. 6. 2004 ali oddaja v pisarni Zavoda za
turizem občine Brežice do 30. 6. 2004 do
13. ure) v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj-vloga za razpis”, z navedbo naslova
“Sofinanciranje letnih turističnih programov
in projektov turističnih društev v občini Brežice” in številko objave razpisa v javnem
glasilu na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno in ne bodo pravilno
opremljene, komisije ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http:
//www.turizem-brezice.info/razpis ali na
sedežu Zavoda za turizem občine Brežice.
Dodatne informacije so na voljo vsak dan
po telefonu 07/493-67-57, kontaktna oseba:
Mojca Tršelič.
Morebitna vprašanje je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti:
turizem-brezice@siol.net oziroma po faksu
07/493-67-58.
Zavod za turizem Občine Brežice
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Št. 35003-00423/2004
Ob-14934/04
1. Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve
v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in
prostor Slovenije – ZAPS ter strokovnimi
društvi ZDAS, DUPPS in DKAS objavlja
javni, državni, anonimni, enostopenjski,
projektni natečaj
za idejno zasnovo arhitekture razširitve
Osrednje knjižnjice Celje
2. Na natečaju lahko kot avtorji sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo
zahteve v skladu z vrsto in vsebinskim obsegom natečaja in so državljani Republike
Slovenije, oziroma imajo poslovni sedež v
Republiki Sloveniji ter tisti, ki lahko zagotovijo, da so s svojimi sodelavci in v sodelovanju s konzultanti sposobni izpeljati nalogo v navedenem obsegu in rokih. V ekipi
za izdelavo natečajnega dela je obvezna
udeležba vsaj enega projektanta arhitekta
(univ. dipl. inž. arh.) s članstvom v ZAPS
ter statusom pooblaščenega inženirja. Pri
pravnih osebah morata zahteve za fizične
osebe izpolnjevati vsaj dva zaposlena ali
eden od partnerjev.
3. Dela bo ocenjevala žirija v sestavi:
Predsednik: Stane Rozman, prof. zgod.
in sociol., podžupan Mestne občine Celje.
Člani: mag. Branko Goropevšek, prof.
zgod. in geograf., direktor Osrednje knjižnice Celje; Irena Lozič, univ. dipl. inž. arh.,
Ministrstvo za kulturo; mag. Miran Gajšek,
univ. dipl. inž. arh., Mestna občina Celje;
prof. Marjan Ocvirk, univ. dipl. inž. arh., za
ZAPS; Lorenka Stropnik, univ. dipl. inž. arh.,
za ZAPS; asist. mag. Tomaž Krušec, univ.
dipl. inž. arh., za ZAPS.
Namestnika:
– za naročnika: Friderik Polutnik, univ.
dipl. inž. arh.,
– za ZAPS: Maja Tasič Demšar, univ.
dipl. inž. arh.
Izvedenka za bibliotekarstvo: Martina
Rozman Salobir, prof. slov. in primer. knjiž.,
OKC.
Izvedenka za kulturno dediščino: Dunja
Gorišek, univ. dipl. inž. arh., ZVKDS OE
Celje.
Poročevalka: Majda Golob Mareš, univ.
dipl. inž. arh.
Skrbnica: Darja Zabukovec, univ. dipl.
inž. arh.
4. Nagrade in odkupi
1. nagrada: 2,500.000 SIT,
2. nagrada: 1,800.000 SIT,
3. nagrada: 1,200.000 SIT;
in trije odkupi po: 750.000 SIT.
Udeležencem natečaja, ki bodo nalogo
izdelali skladno s predpisano vsebino, se
prizna odškodnina v vrednosti 250.000 SIT.
Vsote so v bruto zneskih. Žirija si pridržuje
pravico drugačne razdelitve nagrad,odkupov ter odškodnin.
Natečaj se prične z dnem objave v Uradnem listu RS. Rok oddaje elaboratov je petek, 3. september 2004 do 12. ure. Razpisno
gradivo lahko udeleženci dobijo na Mestni
občini Celje, Oddelku za okolje in prostor ter
komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje, proti plačilu stroškov v višini 15.000 SIT,
ki jih predhodno nakažejo na transakcijski
račun MOC, številka: 01211-0100002855
s pripisom “Natečaj OKC«. vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Natečajno gradivo
lahko na zahtevo (tel. 03/42-65-892, faks

03/42-65-802, e-naslov: darja.zabukovec@celje.si ter ob vnaprej plačani odškodnini
prejmejo po pošti.
5. Objava rezultatov in datum javne
predstavitve del bosta objavljena v Uradnem listu RS in na spletni strani ZAPS (http:
//www.arhiforum.com).
Mestna občina Celje
Št. 42/04
Ob-15346/04
Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
6/02, 1/03), in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV,
14a/03) objavlja Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Velenje v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa:
– podpore za delovanje strokovnih društev,
– sofinanciranje osemenjevanja živine z
uvoženim semenom ali semenom mesnih
pasem goveda ter zdravljenje metljavosti,
– sofinanciranje klanja živine za lastne
potrebe,
– sofinanciranje promocije in trženja pridelkov in izdelkov ekoloških kmetij,
– sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme na kmetijah,
– dopolnilne dejavnosti in izobraževanje,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– regresiranje testiranja škropilnic,
– demonstracijski poskusi,
– pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
na kmetijah,
– agromelioracije.
II. Podpore za delovanje strokovnih
društev
Okvirna višina sredstev: 608.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena registrirana
društva s področja kmetijstva in gozdarstva,
– dejavnost mora potekati na območju
Mestne občine Velenje,
– finančno ovrednoten program dela,
– pri dodeljevanju sredstev se upošteva
tudi število članov z območja Mestne občine
Velenje.
Višina sofinanciranja: do 10% finančno
ovrednotenega programa.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Podpore
društvom«.
III. Sofinanciranje osemenjevanja živine
z uvoženim semenom ali semenom mesnih
pasem goveda ter zdravljenje metljavosti
Okvirna višina sredstev: 185.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve osemenjevanja živine in zdravljenja
metljavosti v kmečki reji na območju Mestne občine Velenje, na podlagi seznama
kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili
zgoraj navedeni storitvi, s priloženimi fotokopijami potrdil o osemenitvi ali zdravljenju
metljavosti;
– kmetijski pridelovalci, ki na podlagi
opravljenega strokovnega izobraževanja
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(in s tem pridobljene koncesije) sami osemenjujejo lastno živino, s priloženimi računi
za seme;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve osemenjevanja živine ali
zdravljenja metljavosti.
Višina sofinanciranja:
– do 50% vrednosti opravljene storitve,
ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem
živine z območja Mestne občine Velenje;
– 100% vrednosti cene semena oziroma
maksimalno višina, ki jo doseže 50% vrednosti opravljene storitve pooblaščene osemenjevalne organizacije, v primerih, ko si kmetijski pridelovalci sami osemenjujejo živino.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje«.
IV. Sofinanciranje klanja živine za lastne
potrebe
1. Okvirna višina sredstev: 1,485.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve zakola/odkupa živine za rejce živine
z območja Mestne občine Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so
jim opravili storitev zakola/odkupa, s priloženimi potrdili o opravljenem zakolu/odkupu;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve zakola živine;
– kmetijski pridelovalci, ki jim storitev
odvoza, zakola in dostave mesa opravlja
kmetijska zadruga. Kmetijska zadruga posreduje Mestni občini Velenje seznam upravičencev s priloženimi računi za opravljeno
storitev zakola.
3. Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti opravljene storitve zakola živine pooblaščene organizacije.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Zakol živine«.
V. Sofinanciranje promocije in trženja pridelkov in izdelkov ekoloških kmetij
1. Okvirna višina sredstev: 100.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni kmetijski pridelovalci z območja Mestne občine Velenje,
ki so se odločili za ekološko kmetovanje, na
podlagi računov za stroške promocije in trženja pridelkov in izdelkov.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti stroškov oziroma največ 50.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Promocija in
trženje«.
VI. Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 1,900.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
v Mestni občini Velenje,
– prosilec mora rediti najmanj 0,2 GVŽ/ha
oziroma mora obdelovati najmanj 1 ha kme-

tijskih zemljišč, kar je razvidno iz programa,
ki ga za kmetijo pripravi KGZ Celje, Izpostava Velenje,
– prosilec za isti namen naslednja 3 leta
ne more ponovno kandidirati.
3. Višina sofinanciranja: do 20% vrednosti investicije oziroma največ 200.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnološka
oprema«.
VII. Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje
1. Okvirna višina sredstev: 395.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni izvajalci in
organizatorji izobraževalnih programov na
podlagi potrjenih oziroma že izvedenih programov izobraževanja, ob predložitvi seznama udeležencev izobraževanj z območja
Mestne občine Velenje;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
organizira in izvaja izobraževanje za kmetijske pridelovalce, z območja Mestne občine
Velenje.
3. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov posameznika.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje«.
VIII. Sofinanciranje analize zemlje in
krme
1. Okvirna višina sredstev: 65.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve analize krme in zemlje za lastnike
in najemnike (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
v Mestni občini Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili storitev analize, s priloženimi potrdili o
opravljeni analizi;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve analize krme in zemlje za
lastnike in najemnike (priložena najemna
pogodba) kmetijskih zemljišč, z območja
Mestne občine Velenje.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Analize«.
IX. Regresiranje testiranja škropilnic
1. Okvirna višina sredstev: 170.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
testiranje škropilnic za lastnike in najemnike (priložena najemna pogodba) kmetijskih
zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili storitev
testiranja, s priloženimi potrdili o opravljenem testiranju;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija,
ki opravlja testiranje škropilnic, z območja
Mestne občine Velenje.
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3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Škropilnice«.
X. Demonstracijski poskusi
1. Okvirna višina sredstev: 50.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki izvajajo
poskuse za lastnike in najemnike (priložena
najemna pogodba) kmetijskih zemljišč, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje,
na podlagi računov, iz katerih je razviden
namen poskusa;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računov, iz katerih je razviden namen poskusa.
3. Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti opravljene storitve na podlagi računov
upravičenih stroškov (stroški demonstratorja, materiala, orodja) oziroma največ
50.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Demonstracijski
poskusi«.
XI. Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 545.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do pomoči je upravičen oškodovanec,
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo v Mestni občini Velenje, in sicer tisti, ki je utrpel
večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar,
poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi škodljivcev).
Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini
sprejme kolegij uprave Mestne občine Velenje na podlagi:
– vloge prosilca,
– mnenja sodnega cenilca za področje
kmetijstva o višini škode in stopnji poškodovanosti,
– predloga Urada za gospodarstvo in
finance Mestne občine Velenje.
3. Višina sofinanciranja: do 10% višine
škode oziroma največ 300.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne nesreče«.
XII. Agromelioracije
1. Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, fizične in pravne osebe, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v MO
Velenje.
Zahtevek je sestavljen iz:
– predhodnega ureditvenega programa
s prikazom poteka del in predračunsko
vrednostjo, ki ga pripravi KGZ Celje, Izpostava Velenje,
– dokumentacije k vlogi, ki obsega mapno kopijo z vrisanim načrtom območja urejanja zemljišč in zemljiškoknjižni izpisek,
– originalnih računov in dokazil o plačilu
računov za opravljeno investicijo.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti investicije.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
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ne z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Agromelioracije«.
XIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo oziroma
izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami,
ki so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje
– Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletni prostori, soba št. 10).
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-90
(Mojca Kodrič), ali v prostorih Mestne občine
Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, V.
nadstropje, pisarna št. 67.
XV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za namene iz I. točke
razpisa morajo biti sredstva porabljena do
31. 12. 2004.
XVI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
– za ukrepe po točko II. se vlagajo vloge s predpisanimi prilogami najkasneje do
24. 6. 2004,
– za ukrepe pod točkami III., IV., VII.,
VIII., IX., ki so bili izvedeni v mesecu novembru in decembru 2003 in prvi polovici
leta 2004, se vlagajo vloge s predpisanimi
prilogami najkasneje do 24. 6. 2004, za
ostalo polovico leta 2004 pa najkasneje do
29. 10. 2004,
– za ukrepe pod točkami V., VI., X., XII.,
se vlagajo vloge s predpisanimi prilogami
najkasneje do 29. 10. 2004,
– za ukrepe pod točko XI. rok za oddajo
vloge s predpisanimi prilogami ni določen,
vendar morajo biti vloge vložene najkasneje
do 17. 12. 2004.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v glavni pisarni – vložišču
Mestne občine Velenje ali poslane po pošti
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad
za gospodarstvo in finance, Titov trg 1,
3320 Velenje.
XVII. Poraba sredstev: v primeru porabe
sredstev za določen namen pred 30. 11.
2004 se ostale vloge zavrnejo.
XVIII. Obravnava vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za
dodeljevanje državnih pomoči za kmetijstvo,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo
na predlog komisije odločal župan.
Odpiranje vlog:
– za namene pod točko II. - 28. 6. 2004,
– za namene pod točkami III., IV., VII.,
VIII., IX. (november in december 2003 ter
prva polovica leta 2004) – 28. 6. 2004, za
ostalo polovico leta pa 2. 11. 2004,
– za namene pod točkami V., VI., X., XII.
– 2. 11. 2004,
– za namene pod točko XI. bo vloge
obravnaval kolegij uprave Mestne občine
Velenje na svoji redni seji takoj po prejemu
vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 7 dni od
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prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in
finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
XIX. Sklenitev pogodbe: medsebojne
obveznosti med Mestno občino Velenje in
upravičencem se uredijo s pogodbo.
Mestna občina Velenje
Št. 334-1/2004
Ob-15020/04
Občina Litija, na podlagi Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03), Odloka o proračunu Občine Litija
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 68/03), 7. člena
Statuta Občine Litija (Ur. l. RS, št. 18/04),
objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za subvencioniranje
množičnih javnih prireditev s področja
turizma in medijske promocije lokalne
turistične prepoznavnosti v Občini Litija
za leto 2004
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje javnih množičnih prireditev s področja turizma ter prireditev s širšo
medijsko promocijo lokalne turistične prepoznavnosti in spodbujanje rasti turistične
potrošnje ter z njo povezanega podjetništva,
obrti in storitvenih dejavnosti v Občini Litija
v letu 2004.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo organizatorji ali izvajalci prireditev (društva, zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge
pravne osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano dejavnost s področja turizma ali
organizacije javnih prireditev;
– da imajo sedež na območju Občine
Litija, ali izvedejo prireditev na območju
Občine Litija;
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
turističnih dejavnosti, za katere kandidirajo
na razpisu;
– društva morajo poleg tega izpolnjevati tudi vse pogoje, ki jih določa Zakon o
društvih, gospodarske družbe in zasebniki
pa priložiti ustrezno potrdilo o poravnanih
davčnih obveznostih ter o finančni oziroma
poslovni sposobnosti (solventnosti v obdobju zadnjih 6 mesecev) od dneva prijave na
ta razpis.
3. Merila za izbor:
– finančna konstrukcija predloženega
projekta/prireditve in delež lastnih sredstev
predlagatelja oziroma sredstev iz drugih
(neproračunskih) virov;
– časovni obseg in trajanje prireditve;
– število vseh obiskovalcev prireditve;
– pomen prireditve za nadaljnji razvoj
kraja in lokalne skupnosti;

– število nastopajočih skupin, izvajalcev
oziroma udeležencev pri izvedbi programa
prireditve;
– tradicionalnost in reference predlagatelja za kakovostno izvedbo prireditve;
– kadrovska in organizacijsko-tehnična
struktura izvajalca oziroma predlagatelja za
izvedbo prireditve;
– predlagatelji, ki ponovno kandidirajo
za proračunska sredstva, morajo občinski
upravi ob prijavi posredovati tudi finančno
in vsebinsko poročilo o opravljenih dejavnostih, ki so bile sofinancirane iz proračunskih
sredstev v preteklem letu;
– da je predloženi projekt/prireditev namenjen čim večjemu številu obiskovalcev
tudi izven občine;
– da so registrirani (v svojih ustanovitvenih aktih) za opravljanje dejavnosti s področja turizma v skladu z veljavno zakonodajo
najmanj eno leto pred objavo tega razpisa
ter da s svojim dosedanjim delom v javnosti
izkazujejo pričakovano kakovost.
Merila in kriterije za ocenjevanje so
podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
4. Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati predlagatelji: da za izvajanje programa
ali projekta zagotovijo najmanj 50% delež
sofinanciranja iz lastnih sredstev ali iz drugih
neproračunskih virov.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
800.000 SIT.
Za projekte/prireditve, ki bodo izbrane na
razpisu, bodo predlagateljem zagotovljena
finančna sredstva v sorazmernem deležu
razpisanih sredstev. S predlagatelji bodo
sklenjene pogodbe za leto 2004.
Dodeljena sredstva za leto 2004 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu. Ostale medsebojne obveznosti med
neposrednim uporabnikom in prejemnikom
sredstev so razvidne iz vzorca priložene pogodbe v razpisni dokumentaciji.
6. Rok za oddajo in način prijave
Predlagatelji morajo svoje vloge poslati
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj, javni razpis 2004 – subvencioniranje turizma.
Poštni naslov za oddajo prijav je: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Na hrbtni
strani ovojnice morajo predlagatelji napisati
svoj naziv in natančen poštni naslov.
Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno, če je bila oddana po pošti – poštni
žig na dan 1. 7. 2004 oziroma oddana osebno v tajništvo občine, najkasneje do petka,
2. 7. 2004 do 11. ure. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Prijav, ki ne bodo ustrezno izpolnjene ali
vsebovale zahtevanih podatkov in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, komisija ne
bo obravnavala.
7. Odpiranje prijav: odpiranje prispelih
prijav bo vodila strokovna komisija, odpiranje ne bo javno.
8. Izid razpisa: predlagatelji bodo obveščeni o izbiri oziroma izidu razpisa v roku 30
dni po zaključku zbiranja prijav.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, oddelku za družbene dejavnosti (soba 50-52);
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na Občini Litija, oddelek za družbene
dejavnosti; soba 51, tel. 01/896-34-38 ali
896-34-40.
Občina Litja
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Ob-15092/04
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
humanitarnih programov društev v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 57/03 in 34/04)
župan Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
programov društev za leto 2004, ki
jih bo Občina Kamnik sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Iz proračunskih sredstev se bodo
sofinancirale naslednje humanitarne dejavnosti: program redne dejavnosti izvajalcev,
program izobraževanja članov, program socializacije članov, rehabilitacijski programi,
ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr.
terapevtske skupine, organizirana športna
vadba in podobno), program pomoči članom
(postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic, organizacija delavnih delavnic in podobno), program samopomoči, ki
je namenjen opravljanju socialnih stisk.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
naslednji izvajalci humanitarnih programov:
imajo sedež v Občini Kamnik ali imajo člane
društva iz Občine Kamnik, imajo program,
ki je predmet razpisa, program izvajajo na
območju Občine Kamnik ali izven in v njem
aktivno sodelujejo člani društva, ki izhajajo
iz Občine Kamnik, so registrirani in imajo
humanitarno dejavnost oziroma dejavnost
socialnega varstva opredeljeno v svojih
aktih, imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev prijavljenih programov, imajo
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
3. Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Kamnik je za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2004 namenila
4,795.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dobite v tajništvu Oddelka za
družbene dejavnosti občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, soba št. 51 v času
uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa
do izteka razpisnega roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do ponedeljka, 28. junija 2004 do
12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež
naročnika.
6. V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene v skladu
z merili za sofinanciranje humanitarnih programov na območju Občine Kamnik. Merila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od odpiranja
vlog s sklepom župana Občine Kamnik.
8. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov.
9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom “Javni
razpis – Sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2004 – Ne odpiraj”.
10. Podrobnejše informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Kamnik, pri Benkovič Marjeti (tel.
01/83-18-111).
Občina Kamnik

Št. 403-142/2004
Ob-15093/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03, 97/03) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja
kulturnih spomenikov v Občini
Ajdovščina v letu 2004
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2004 sofinancirala obnovo in vzdrževanje kulturnih
spomenikov v Občini Ajdovščina.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v ¸evidenci kulturne dediščine
na območju Občine Ajdovščina,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena
finančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov,
– višina zaprošenih sredstev ne sme presegati razpisne vrednosti sredstev.
3. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan
Občine Ajdovščina. Komisija za odpiranje
vlog predlaga zavržbo vlog neupravičenih
prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog
ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
4. Splošni razpisni pogoji:
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba
projekta),
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (lastna sredstva, pridobljena
sredstva iz drugih razpisov, sponzorska ali
donatorska sredstva, kolikor se projekt še
izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev
v projekt),
– pomen projekta za Občino Ajdovščina,
– pomembnost projekta v javnem dogajanju, pri popularizaciji spomenika, njegovi
javni dostopnosti.
5. Strokovna komisija, ki jo imenuje
župan, bo glede na izpolnjevanje kriterijev
razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del,
izločila morebitna dela, ki niso v skladu z
razpisnim področjem in v skladu z merili
predlagala višino sofinanciranja.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet javnega
razpisa, znaša 2,500.000 SIT.
7. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004, do 31. 12. 2004.
8. Rok za posredovanje vlog je 5. 7.
2004. Šteje se, da je vloga pravočasna,
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti
priporočeno, na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali
osebno prinesena v vložišče občine, do 14.
ure. Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici, označene z naslednjim besedilom:
javni razpis – kulturni spomeniki. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naslov
predlagatelja. Nepravočasno prispelih vlog
komisija ne bo obravnavala.
9. Izvajalci prijavo projekta predložijo na
predpisanih obrazcih in v skladu z razpisno
dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo
lahko predlagatelji projektov v razpisnem
roku dvignejo v informacijski pisarni Ob-
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čine Ajdovščina, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani Občine Ajdovščina: http:
//www.ajdovscina.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na
oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba Martina Kobal, tel. 05/365-91-23.
10. O razpisu bodo izvajalci obveščeni v
roku 30 dni od izteka roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Ajdovščina
Št. 132/04
Ob-15539/04
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2004, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne
in neprofitne organizacije ter društva, ki
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklaž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo vključevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,
– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z
veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov iz Občine
Miklavž.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s
sedežem v Občini Miklavž na Dravskem
polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin
občanov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad
izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
najkasneje do 14. 6. 2004. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v
prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga – sociala,
– odločbo o registraciji in osebno ime zastopnika društva, organizacije,
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– program dela in predvideno finančno
poslovanje za leto 2004,
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž, je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž,
– reference in priporočila,
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma
zaključni račun za preteklo leto, oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v
času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek
od 8. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure),
torek in četrtek od 12. do 15. ure osebno ali na telefonski številki: 629-68-23 ali
629-68-20. Z izbranimi izvajalci programa,
ki bodo predložili vse zahtevane podatke,
bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini
sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-15090/04
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 42/00, 30/01
in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74,
34/88 in Ur. l. RS št. 3/00 in 102/02), Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občine (Ur.
l. RS, št. 12/03), Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave št.
6/03 in 7/03), predloga komisije za poslovne
prostore z dne 14. 4. 2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Kidričeva ul. št. 1: delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 88,50 m2, oddajamo za
vse dejavnosti, razen trgovine z živili in gostinstva. Izklicna cena mesečne najemnine
v marcu 2004 znaša 152.749 SIT.
2. Koper, Kidričeva ul. št. 4: neusposobljen poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 7 m2, oddajamo za domačo in umetno obrt. Izklicna cena mesečne
najemnine znaša 10.501 SIT.
3. Koper, Kidričeva ul. št. 17: usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 272,20 m2, oddajamo za
pekarno, slaščičarno, prodajalno lastnih
proizvodov (kruha in slaščic) ter mlečni bar.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša
382.180 SIT.
Najemnik lahko odkupi hladilne vitrine
lokala.
4. Koper, Kettejeva ul. št. 1: usposobljen
poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem,
v izmeri 15,10 m2, oddajamo za pisarniško
dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša 19.950 SIT.
5. Koper, Santorijeva ul. št. 7: začasno
zaseden usposobljen poslovni prostor v izmeri 15,60 m2, oddajamo za storitveno ali
pisarniško dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša 23.703 SIT.
6. Škofije, Sp. Škofije 182: začasno zaseden usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 73.107 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
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Neusposobljene poslovne prostore lahko
najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Obseg predhodno dogovorjenih
investicijskih sredstev najemnika se pobota
z najemnino v višini povečane gradbene
vrednosti poslovnega prostora. Uporabno
dovoljenje pridobi najemodajalec ob sodelovanju z najemnikom.
Manjša vzdrževalna dela v poslovnem
prostoru pod zaporedno št. 3 opravi najemodajalec.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in ob sredah od 14. do 17. ure, na osnovi
predhodnega plačila stroškov v višini 3.000
SIT, do 11. junija 2004 do 11.30 v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno).
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-13/2004« mora
prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 18. junija 2004 do 12. ure na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št. 10,
(po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, pritličje desno). Na
hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi
naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog
ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si
pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega
razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v
roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled
poslovnega prostora po predhodnem
telefonskem dogovoru s strokovno službo
Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-274
ali 66-46-275. Razpis in razpisni pogoji
z razpisno dokumentacijo so na vpogled
tudi na spletni strani Mestne občine Koper:
www.koper.si.
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Ob-14950/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) ter na podlagi Odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega

premoženja za leti 2003 in 2004, Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, Ljubljana ponovno
objavlja
javno dražbo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Stanovanjska stavba in pripadajoče
zemljišče na Kidričevi cesti 10, Bled, s parc.
št. 463/99 – stanovanjska stavba v izmeri
88 m2, s pripadajočim zemljiščem parc. št.
463/50 – park v izmeri 1022 m2, 463/99
– travnik v izmeri 65 m2, 463/99 – dvorišče v izmeri 356 m2, 463/161 – sadovnjak v
izmeri 74 m2 in parc. 463/161 – park v izmeri 108 m2, vse vpisane v ZKV 574, k.o.
Rečica.
Izklicna cena je 178,567.563,60 SIT.
Ogled je možen vsak delovni dan od dneva
objave dalje med 10. in 12. uro po predhodni
najavi na tel. 04/576-70-50, Remec Rekar
Špeli ali 01/478-44-60, Urški Ilič Vidergar.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič Vidergar,
tel. 01/478-44-60 ali GSM 051/335-634 ali
mag. Stanislavu Zarniku, tel 01/478-41-19
ali GSM 041/788-795 vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina skupaj s pripadajočim
zemljiščem se odproda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
1,000.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, Agencije RS
za okolje št. 0100-6300109972, sklic na 18
2523-7200005-00002004. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije RS za okolje, št. 0100-6300109972,
sklic na 18 2523-7200005-00002004. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; tuj državljan oziroma tuja pravna oseba
mora priložiti potrdilo, ki ga institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane oziroma pravne osebe. Kolikor
takega potrdila ne morejo pridobiti, pa
morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri
notarju, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke,
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora priložiti
istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v
njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor pa takega potrdila ne morejo dobiti, pa morajo predložiti
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavijo, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega
dokumenta (fizične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično
ali pravno osebo,
– osebno izkaznico (fizične osebe),
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: dne
30. 6. 2004 ob 10. uri.
Javna dražba se bo odvijala v sejni sobi
v IV. nadstropju, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-15002/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95
– odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97
– dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 12/99 – sklep US, 16/99
– popravek sklepa US, 59/99 – odločba US,
70/00, 100/00, 28/01 – odločba US, 16/2002
– odločba US in 51/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03), Sklepa občinskega sveta
št. 465-02-3/2003, št. 465-02-4/2003, z dne
16. 6. 2003 in Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za
leto 2004, z dne 9. 12. 2003, Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ki
jo zastopa župan Matjaž Zanoškar. Tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine v lasti Mestne občine Slovenj
Gradec:
A) Poslovni objekt Pameče – bivši kulturni dom, na parc. št. 93, v izmeri 202 m2,
s pripadajočo komunalno ureditvijo in zemljiščem: dvorišče s parc. št. 819/2 v izmeri
691 m2 in pašnik s parc. št. 809/2 v izmeri
465 m2, vse vpisano pri vložku št. 267 k.o.
Pameče.
Nepremičnine se nahajajo v naselju Pameče, ki je ca. 3 km oddaljeno od Slovenj
Gradca, ob asfaltni krajevni cesti. Objekt
je bil zgrajen pred letom 1940, nazadnje je

služil kot kulturni dom. Objekt sedaj ni več
v uporabi, razen dela kleti, kjer je zbiralnica
mleka. Priključen je na električno omrežje
in vodovod.
Izklicna cena za nepremičnino je
9,676.642,56 SIT (40.560 EUR preračunano v tolarsko protivrednost po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 26. 5. 2004).
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
B) Stara osnovna šola Turiška vas, na
parc. št. 955/2 – funkcionalni objekt v izmeri
150 m2, s pripadajočo komunalno ureditvijo,
dvorišče v izmeri 151 m2, vpisano pri vložku št. 153 in vrt s parc. št. 960/2 v izmeri
211 m2, vpisano pri vložku št. 407, vse k.o.
Dobrava.
Nepremičnine se nahajajo v naselju Turiška vas, ki je ca. 6 km oddaljeno od Slovenj
Gradca, ob asfaltni krajevni cesti. Objekt je
starejšega datuma, v njem je bila osnovna
šola, kasneje pa je služil kot skladišče. Objekt sedaj ni več v uporabi. Priključen je na
električno omrežje in vodovod.
Izklicna cena je 6,822.080,72 SIT
(28.595 EUR preračunano v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 26. 5. 2004); najnižji znesek
višanja 50.000 SIT.
C) Gostinski lokal v poslovno stanovanjskem objektu v starem mestnem jedru
Slovenj Gradca, naslov Glavni trg 28a, s
parc. št. 410/4, 411/4 in 411/3 k. o. Slovenj
Gradec. Objekt je bil v celoti rekonstruiran
leta 2001. Gostinski lokal je razdeljen na
dva dela, en del se nahaja v pritličju objekta
(149,46 m2), drugi del pa v kleti (58,40 m2).
Predmet dražbe je lokal v celoti. Površina zemljišča, ki pripada nepremičnini je
143 m2.
Izklicna cena je 44,639.955,36 SIT
(187.110 EUR) preračunano v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 26. 5. 2004); najnižji znesek
višanja 50.000 SIT. Izklicna cena zajema
vgradno in prilagojeno opremo lokala.
3. Izklicne cene ne zajemajo davka na
promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba za prodajo objektov pod A,
B in C bo potekala v ponedeljek, dne 21. 6.
2004 v sejni sobi Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, in sicer:
– ob 9. uri za nepremičnino pod A,
– ob 9.30 za nepremičnino pod B,
– ob 10. uri za nepremičnino pod C.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcija za
objekt A znaša 967.664,26 SIT, za objekt B
628.208,07 SIT in za objekt C 4,463.883,27
SIT.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec
št. 01312-0100010322, s pripisom »plačilo
kavcije za objekt A, B oziroma C«. Pred začetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Z eno
kavcijo lahko dražitelj izdraži le eno nepremičnino.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva dražbe.
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6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe. Interesenti morajo pred
začetkom javne dražbe predložiti: fizične
osebe potrdilo o državljanstvu RS oziroma
države članice EU; pravne osebe izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani dražitelja, Mestna občina Slovenj
Gradec zadrži njegovo kavcijo. V takem primeru lahko Mestna občina Slovenj Gradec
k podpisu pogodbe povabi dražitelja, ki je
ponudil naslednjo najvišjo ceno – za ceno,
ki jo je ponudil.
Vse pravice in obveznosti pogodbenih
strank, ki niso navedene v tej objavi, bodo
posebej dogovorjene s prodajno pogodbo.
8. Drugi pogoji
Prodaja poteka po načelu videno
– kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodajno pogodbo.
Vse stroške v zvezi s sestavo, sklenitvijo
in zemljiškoknjižno izvedbo prodajne pogodbe, vključno s plačilom davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano
vrednost, nosi kupec.
Dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
V primeru, da se bo dražbe za posamezni objekt udeležil en sam interesent,
je mogoče nepremičnino prodati edinemu
interesentu za ceno, ki je večja od izklicne
cene vsaj za 1 tolar.
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Branko Malek, Lidija
Požgan in Tanja Jeromel.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 46502-1/2004
Ob-15044/04
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80 f. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98) ter sklepov
Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetih
na 11. redni seji dne 18. 5. 2004, objavlja:
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: del parc.št. 14, vpisane pri vl.št. 904
k.o. Mokronog, del parc.št. 15/3, vpisane
pri vl.št. 746 k.o. Mokronog in del parc.št.
15/4, vpisane pri vl.št. 984 k.o. Mokronog, v
skupni površini ca. 10250 m2.
Parcelacija bo izvedena po javni dražbi.
Zemljišče se nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Mokronog in ni komunalno opremljeno.
Gradbeno dovoljenje bo možno pridobiti po sprejetju sprememb in dopolnitev iz-
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vedbenega prostorskega akta za namene,
ki bodo določeni v merilih in pogojih tega
prostorskega dokumenta.
Izklicna cena za zemljišča, ki so predmet prodaje, znaša 6.001 SIT/m2, kar znaša za skupno površino 10250 m2 skupno
61,510.250 SIT. V ceni niso zajeti davek
na dodano vrednost, stroški komunalnega prispevka, stroški parcelacije in stroški
cenitve.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v
osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine
v celoti in poravnavi vseh stroškov se bodo
kupcu nepremičnine izročile v posest ter bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljenih nepremičnin.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 30. 6. 2004 v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
z začetkom ob 11. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s
sklicem, za namen javna dražba – Mokronog.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 30. 6. 2004
do 10. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št.
2) v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko
udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno
prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
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naslovu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke,
mapne kopije z označbo parcel in obrazec
prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan med
uradnimi urami pri Mateji Povhe.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled parcel, ki so predmet javne
dražbe, na terenu.
Občina Trebnje
Št. 1
Ob-15362/04
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 3. 5.
2004 Metalna, tovarna konstrukcij in naprav,
d.o.o., Krmelj – v stečaju, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnega in premičnega
premoženja
A) Nepremičnine:
1. stanovanja:
– stanovanje št. 3 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,094.162,64 SIT;
– stanovanje št. 4 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,219.666,88 SIT;
– stanovanje št. 2 v večstanovanjski hiši
v Krmelju št. 70 a, v izmeri 59,67 m2, vseljeno, po izklicni ceni 2,310.789,92 SIT;
2. garaža: garaža (desna stran), ki se nahaja v stanovanjskem bloku v Krmelju 30a,
koristne površine 14,34 m2, izklicna cena je
358.468,20 SIT.
3. parcela: parcela št. 1035/1 k.o. Goveji dol, kar je v naravi dvorišče v izmeri
1.299 m2, po izklicni ceni je 324.100,72
SIT.
B) Delnice: 192 delnic A banke, d.d.,
Ljubljana, po izklicni ceni 2.400 SIT za eno
delnico.
Ogled nepremičnin in premičnin je možen na kraju samem, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Francem
Pipanom, Naselje heroja Maroka 17 (tel.
07/81-62-270).
Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo
predložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v
sodni register, fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije. Vsi zainteresirani morajo vplačati varščino v višini
10% izklicne cene, kot garancijo za resnost
ponudbe na žiro račun pri SKB d.d., ekspozitura v Sevnici številka: 03158-1006969584
s pripisom za “javno dražbo” in pred začetkom dražbe predložiti dražbenemu odboru
potrdilo o vplačilu varščine.
Javna dražba bo potekala v prostorih
Okrožnega sodišča Krško v sredo, 14. julija
2004 ob 14. uri v sobi IV/II.
Uspešni ponudnik oziroma kupec nepremičnine mora skleniti pisno pogodbo
o nakupu, ki je deklaratornega značaja, v
osmih dneh po opravljeni dražbi in v celoti plačati kupnino v 30 dneh po opravljeni
javni dražbi. Če kupec ne bo plačal kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
varščina pa obdrži.
Davek na promet nepremičnin in premičnin ni prištet k izklicni ceni. Zavezan za

plačilo navedenega davka je kupec nepremičnine in premičnine.
Metalna, tovarna konstrukcij
in naprav d.o.o., Krmelj – v stečaju
Stečajni upravitelj Franc Pipan
Št. 46505-5/2004
Ob-15367/04
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 15. seje Občinskega
sveta občine Radovljica z dne 26. 5. 2004
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-24-684.
2. Predmet prodaje:
A) – 1. prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 160/35 travnik v izmeri
524 m2, k.o. Mošnje,
2. prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 160/36 travnik v izmeri
465 m2 k.o. Mošnje.
3. prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 160/37 travnik v izmeri
465 m2 k.o. Mošnje,
Območje je po ZN Mošnje namenjeno
izgradnji stanovanjskih hiš.
B) – 1. garažni boks, št. 14, ki se nahaja
v garažni hiši na Cankarjevi 17, Radovljica,
v izmeri 11,56 m2,
2. garažni boks, št. 13, ki se nahaja v
drugi kletni na Prešernovi 6, 6a, 8 Radovljica, v izmeri 11 m2.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A) – 1. za parc. št. 160/35, travnik v izmeri 524 m2 – 10,623.000 SIT;
2. za parc. št. 160/36, travnik v izmeri
465 m2 – 9,427.000 SIT;
3. za parc. št. 160/37, travnik v izmeri
465 m2 – 9,427.000 SIT.
B) – 1. garažni boks, št. 14, ki se nahaja
v garažni hiši na Cankarjevi 17, Radovljica v
izmeri 11,56 m2, po izklicni cenilni vrednosti
1,078.000 SIT;
2. garažni boks, št. 13, ki se nahaja v
drugi kleti na Prešernovi 6, 6a, 8 Radovljica,
v izmeri 11 m2, po izklicni cenilni vrednosti
1,402.500 SIT.
4. Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic:
A – 1. 00-160-35,
2. 00-160-36,
3. 00 160-37,
B – 1. 00-14,
2. 00-13.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 29. 6. 2004:
– pod A – ob 12. uri,
– pod B – ob 13. uri,
obe v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
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Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic:
A – 1. 00-160-35,
2. 00-160-36,
3. 00-160-37,
B – 1. 00-14,
2. 00-13.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 od dneva
dražbe.
7. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
8. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno–kupljeno. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03).
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba je Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v
delovnih dneh od 4. 6. 2004 do 18. 6. 2004
od 10. do 12. ure.
11. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Radovljica

Razpisi delovnih
mest
Ob-14842/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Mestna občina Maribor javni natečaj za pro-

sti pripravniški mesti v Mestni upravi Mestne
občine Maribor za osebi, ki bosta prvič začeli opravljati delo in se bosta usposabljali za
opravo državnega izpita iz javne uprave:
– pripravnik na zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7, 2000
Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba geografske smeri.
– pripravnik na zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7, 2000
Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba arhitekturne smeri.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– njegovo/njeno izjavo o nekaznovanosti
in o tem, da zoper vas ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna
ocena izpitov).
Natečajna merila so:
– najvišja povprečna ocena opravljenih
preizkusov znanja,
– komunikativnost.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne
bomo upoštevali.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Vse dodatne informacije dobite na tel. številki 02/2201340 pri Nini Hernah, oziroma
na elektronskem naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 81/2004
Ob-14949/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Upravna enota Grosuplje javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor v Upravni enoti Grosuplje, ki
se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, II ali I.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba upravne, družboslovne, gradbene
ali arhitekturne smeri, 8 mesecev delovnih
izkušenj, državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega postopka, trimesečno poskusno delo.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
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– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi,
opravljenem državnim izpitom iz javne
uprave oziroma strokovnim izpitom skladno
z Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe
delavcev v državni upravi in pravosodju
(Ur. l. SRS, št. 35/85 – p.b.) ter opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom
sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Kolodvorska c. 2, Grosuplje.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/78-10-910 – ga. Urbas, ali 01/78-10-945
– ga. Pajer.
Pisne vloge z dokazili posredujete v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska c. 2, 1290 Grosuplje oziroma
na elektronski naslov: ue.grosuplje@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Grosuplje
Ob-14952/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02 in 110/02), župan Občine Slovenska
Bistrica objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v
skupnih službah občinske uprave – sektor finance in računovodstvo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 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,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10.
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Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
s pripisom javni natečaj – pripravnik in sicer
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/843-28-15 (Danilo Lončarič).
Občina Slovenska Bistrica
Su 20/2004-9(01)
Ob-14979/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetnik v pravosodju – vodja skupne
finančno – računovodske službe, 1 prosto
delovno mesto za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu svetnik v pravosodju II.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz javne
uprave in izpita iz sodnega reda, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 111-2/2004
Ob-14980/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za informacijsko družbo objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest:
Svetovalec v Sektorju za tehnološke
naloge.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočna obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri (prednost imajo
kandidati politološke ali sociološke smeri);
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– višja raven znanja angleškega jezika.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– napredna in poglobljena računalniška
in organizacijska znanja, vključno s spletnim
komuniciranjem;
– poznavanje strukture EU s poudarkom
na zadevah informacijske družbe;
– znanja in izkušnje s področja načrtovanja, priprave, vodenja in izvedbe javnih
razpisov in javnih naročil;
– načrtovanje, koordinacija, implementacija in promocija projektov s področja
animacije in usposabljanja za ID ter sodelovanje pri skupnih projektih MŠZŠ s področja
računalniškega usposabljanja;
– poznavanje spremljanja vsebin in razvoja spletnih strani organov javne uprave;
– komunikacijske veščine.
Svetovalec na področju Direktorata za
aplikacije v informacijski družbi.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočna obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri (prednost imajo
kandidati politološke ali sociološke smeri);
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);

– višja raven znanja angleškega jezika.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– znanja in izkušnje s področja postopkov priprave in izvrševanja državnega
proračuna;
– znanja in izkušnje s področja projektov razvoja informacijske družbe v Sloveniji
in EU;
– znanja in izkušnje pri uporabi računalniških programov MS Office, Lotus Notes,
Mferac;
– poznavanje zakonodajnega in drugih
postopkov sprejemanja aktov v RS;
– znanja o evropskih institucijah in postopkih sprejemanja aktov v njih.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v pravi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave s telefonsko številko in dokazili o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev v
osmih dneh od objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za informacijsko družbo,
Tržaška 21, 1508 Ljubljana ali po elektronski
pošti: gp.mid@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/478-83-82.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Su 20/2004-8(01)
Ob-15021/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetnik v pravosodju – vodja skupne
kadrovske službe, 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas.
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Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu svetnik v pravosodju II.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz javne
uprave in izpita iz sodnega reda, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2004-7(02)
Ob-15022/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Miklošičeva 10, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
strokovni sodelavec, 5 prostih delovnih mest
(4 za nedoločen čas in 1 za določen čas
– do 8. 4. 2005).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.

Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, s pripisom »Za Okrajno
sodišče«, kadrovska služba (javni natečaj),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/2004-10(01)
Ob-15023/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 3 prosta delovna mesta
(1 za nedoločen čas in 2 za določen čas
– eno do 20. 8. 2004 in eno do junija
2005).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (Javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 103-24/2004-1
Ob-15025/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58,
objavlja javni natečaj za naslednji prosti delovni mesti:
1. Svetovalec/ka (Projektna enota za
center za informatiko v zdravstvu).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
svetovalec/ka II. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka II
in svetovalec/ka I.
2. Notranji/a
revizor/ka
–
podsekretar/ka (Služba za notranjo revizijo).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: univerzitetna
ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
notranji/a revizor/ka – podsekretar/ka. Delo
na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih notranji/a revizor/ka – podsekretar/ka in
v nazivu notranji/a revizor/ka – sekretar/ka.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(če ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja (za prijave
pod točko 2).
Kandidat/ka mora predložiti tudi: pisno
izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/ka
Republike Slovenije ter da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
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Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv. Poleg navedenih mora kandidat/ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo
sklenil/a delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal/a na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj”
in navedbo delovnega mesta, s kratkim
življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po
objavi naslova na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 478-69-80.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh
po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 24/2004
Ob-15042/04
Svet Centra za socialno delo Ptuj, Trstenjakova 5a, Ptuj, razpisuje na podlagi 35.
člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
in 33. člena Statuta Centra za socialno delo
Ptuj prosto delovno mesto
direktorja/direktorice centra za socialno delo Ptuj.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoko ali višjo izobrazbo socialne,
psihološke, pedagoške, upravne, pravne ali
sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisem naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa
na naslov: Center za socialno delo Ptuj,
Trstenjkova 5a, Ptuj, z oznako »razpis delovnega mesta direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.
Center za socialno delo Ptuj
Ob-15046/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02), objavlja
Občina Kidričevo javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
»višji svetovalec III«. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih
višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji
svetovalec III.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba gradbene
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
– usposobljenost za delo z računalnikom,
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– licenca za samostojno opravljanje arhitekturnega oziroma krajinsko – arhitekturnega projektiranja,
– vozniški izpit B kategorije.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na Ministrstvu za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču).
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in poskusnim delom šest
mesecev.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo
ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Občina
Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo. Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po preteku razpisnega roka. Vse
dodatne informacije dobite na tel. številki
02/7990611 pri Evelin Makoter Jabločnik.
Občina Kidričevo
Ob-15091/04
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska 134a,
razpisuje delovne mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji:
– doktorat znanosti,
– visokošolska pedagoško-andragoška
ali druga družboslovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih ali vodilnih mestih, od tega
najmanj tri leta na področju izobraževanja
odraslih,
– priznan strokovnjak s področja izobraževanja odraslih, kar dokazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi dosežki
na tem področju,
– aktivno obvladanje najmanj enega od
osnovnih tujih jezikov.
Kandidati za direktorja/direktorico morajo
predložiti svojo zamisel razvoja ACS.
Direktor/direktorico se imenuje za dobo
petih let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom,
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in zamislijo razvoja ACS naj kandidati
pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov:
Andragoški center Republike Slovenije,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana »razpis
za direktorja/direktorico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v osmih
dneh po sklepu pristojnega organa.
Andragoški center Slovenije
Ob-15094/04
Svet šole Gimnazije Tolmin, Dijaška ulica
12B, 5220 Tolmin ponovno razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI

(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje gimnazije.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju in
soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogoje, o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
gimnazije pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Tolmin, Dijaška ulica 12B, 5220 Tolmin,
s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo povabljeni, da tudi ustno
predstavijo svetu šole program oziroma vizijo gimnazije.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Gimnazija Tolmin
Št. 181-00-6/2004
Ob-15132/04
Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec za vzdrževanje ocen ogroženosti v Upravi Republike Slovenije za
zaščito in reševanje/ Sektorju za načrtovanje in preventivne dejavnosti.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno vzdrževanje ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ter
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih nalog podobne
zahtevnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
“tajno”.
Kandidat,
ki
nima
opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, določene
z Zakonom o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
življenjepisom in opisom delovnih izkušenj
ter dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev, pošljejo najkasneje v 8 dneh od objave
na naslov: Ministrstvo za obrambo, Služba
za organizacijo in kadre, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana. Informacije dobite po tel.
01/471-14-41 ali 01/471-19-01.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Ministrstvo za obrambo
Ob-15136/04
Na podlagi Študentske ustave (Ur. l. RS,
št. 105/02 in 133/03) Predsedstvo Študent-
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ske organizacije Slovenije izdaja razpis za
imenovanje
1. notranjega revizorja Študentske
organizacije Slovenije.
2. Za opravljanje funkcije Notranjega
revizorja ŠOS za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Možna je
zaposlitev za nedoločen čas.
3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– strokovni naziv revizor, pooblaščeni
revizor ali preizkušeni notranji revizor,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanja za delo z računalnikom,
– izkazane organizacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov Študentska organizacija Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis za notranjega revizorja
ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo ob delavnikih v prostorih ŠOS (med
10. in 12. uro), Kersnikova 6, 1000 Ljubljana ali na spletnih straneh ŠOS (http:
//www.studentska-org.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 15 dni po
objavi.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po zaključenem roku
za prijavo.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 122-2/04-0112
Ob-15138/04
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1) objavlja javni
natečaj za zasedbo naslednjih uradniških
delovnih mest:
1. pripravnik – svetovalec III.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, eno delovno mesto v Oddelku za upravne in družbene dejavnosti in
eno delovno mesto v Oddelku za proračun,
finance in upravljanje premoženja.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik – svetovalec III.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, za uradniško delovno mesto svetovalec III, v Občinski
upravi občine Kočevje, Oddelku za upravne
in družbene dejavnosti in v Oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja.
Vrsta delovnega razmerja: za določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 2.
2. višji svetovalec za pravne zadeve.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
občine Kočevje, Oddelek za upravne in
družbene dejavnosti.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji
svetovalec za pravne zadeve.

Delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest
mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
3. višji svetovalec za premoženjsko
pravne zadeve.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
občine Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za premoženjsko pravne
zadeve.
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest
mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/-ke za vsa prosta uradniška delovna mesta (pod točko 1, 2 in 3) izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma),
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (razen za
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pripravnika/co, ki ga mora opraviti v času
pripravništva),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/-ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice,
razen za pripravnika/co) in dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim
gradivom pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpitna
opravila opravili najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke,
ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil,
priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne
pogoje za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta, bo natečajna komisija
povabila na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/-ke pošljejo v roku 8 dni od dne
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek
za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s pripisom:
– pod zaporedno številko 1 »Javni natečaj – pripravnik svetovalec III – ne odpiraj«;
– pod zaporedno številko 2 »Javni natečaj – višji svetovalec za pravne zadeve
– ne odpiraj«;
– pod zaporedno številko 3 »Javni natečaj – višji svetovalec za premoženjsko
pravne zadeve – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/ki bo vročena upravna odločba,
drugim kandidatom/kam bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi:
– pod zaporedno številko 1, za določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom;
– pod zaporedno številko 2 in 3, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
poskusnim delom šest mesecev.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
Občinski upravi občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, Kočevje.
Za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja je zadolžena Majda Javoršek,
vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v Občinski upravi občine Kočevje,
tel. 01/89-38-222.
Občina Kočevje
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Št. 181-2/2004/1
Ob-15142/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za sevalno
varnost in materiale, Oddelku za dovoljenja in evidence.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II,
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
fizikalne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– osnovna raven znanja angleškega
jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– tečaj iz varstva pred sevanji.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati, ki nimajo opravljenega izpita
iz upravnega postopka in tečaja iz varstva
pred sevanji, lahko sodelujejo v javnem natečaju. Izpita bo izbrani kandidat opravil najkasneje v roku enega leta od imenovanja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še
naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije oziroma kopija osebnega
dokumenta.
Posebna natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na
podlagi razgovorov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Uprave Republike Slovenije za jedrsko
varnost, Železna cesta 16, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta
16, Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Uprava RS za jedrsko varnost
Št. 68/04
Ob-15143/04
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola
razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili:
direktor zavoda, z mandatno dobo 4
let.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– poleg slovenskega znanje italijanskega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 15. junija
2004 na naslov: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, 6310 Izola. Delovno mesto se bo
z izbranim kandidatom sklenilo za nedoločen čas.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 1/2004
Ob-15155/04
Nadzorni svet javnega podjetja INFRA
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica, na podlagi
drugega odstavka 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93) ter prvega odstavka 11. člena in
12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja, INFRA izvajanje investicijske dejavnosti
d.o.o., št. 324-12/2003-6 in sklepa Vlade
Republike Slovenije z dne 20. 5. 2004, v
imenu Vlade Republike Slovenije objavlja
javni razpis za
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na
področju vodenja,
– znanje angleškega ali nemškega jezika.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal
in ugotovil, ali so pravočasne in popolne ter
jih posredoval Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo, ki jih bo posredovalo v nadaljnji
postopek Vladi Republike Slovenije.
Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 8 dni po
objavi javnega razpisa na naslov: INFRA
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg
svobode 9, 8290 Sevnica, s pripisom »za
nadzorni svet – javni razpis za direktorja«.
Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po imenovanju.
K vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. potrdilo o delovnih izkušnjah,
3. potrdilo o znanju tujega jezika,
4. potrdilo o nekaznovanju,
5. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
6. izjava kandidata, da ni bil kot član
uprave podjetja, nad katerim je bil začet
stečajni postopek, pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) in sicer
za obdobje dveh let po pravnomočnosti
sodbe,
7. izjava kandidata, da mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo k
vlogi priložili tudi program dela in razvoja
podjetja za obdobje štirih let.
INFRA d.o.o., Sevnica
Ob-15314/04
Na podlagi prvega odstavka 33. člena in
skladno z 58. členom in drugim odstavkom
70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), župan Občine

Cerknice objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
pripravnika / pripravnice v občinski
upravi Občine Cerknice, za uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivu:
referent IV,
in sicer za določen čas usposabljanja za
opravljanje strokovnega upravnega izpita.
Kraj opravljanja dela za navedeno delovno mesto je na sedežu Občine Cerknice,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba upravne,
ekonomske, komercialne ali druge ustrezne smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit »B« kategorije.
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje
iz drugega odstavka 88. člena in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat 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 kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o V. stopnji izobrazbe,
– fotokopijo vozniškega izpita »B« kategorije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
RS in pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53. 1380 Cerknica, s pripisom na ovojnici:
»prijava na javni natečaj za zaposlitev pripravnika« v roku 8 dni od dneva objave tega
natečaja v Uradnem listu RS oziroma pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri, najkasneje
pa v roku 45 dni od dne objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS oziroma pri
Zavodu za zaposlovanje RS. Z izbranim
kandidatom bo sklenjena pogodba za določen čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v času uradnih ur občinske uprave Občine Cerknice, na tel.
01/70-90-610, pri Andreju Janežiču.
Občina Cerknica
Ob-15341/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Postojna
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita na Občini Postojna.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba: pravna,
upravna, organizacijska ali druga družboslovna,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati
pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 8 mesecev v prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-15343/04
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) Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
pomočnik župana za investicije v Uradu župana Občine Postojna.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
nazivu podsekretar in sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba gradbene, pravne ali ekonomske smeri,
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave - če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga bo
moral opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja),
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,

– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (če ga imajo opravljenega),
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati
pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, s pripisom »javni natečaj – svetovalec za investicije – ne odpiraj«. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni
po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu pomočnik župana za investicije v prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53
Občina Postojna
Ob-15344/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna objavlja javni razpis za prosta
delovna mesta
I. Sodelavec za gospodarstvo in kmetijstvo – pomočnik vodje oddelka,
II. Sodelavec za gospodarske javne
službe,
III. Receptor – telefonist.
Pogoji za opravljanje dela:
Pod I.:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba:
ekonomska, pravna, organizacijska,
– imeti morajo najmanj 3 leta delovnih
izkušenj,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 3
mesečnim poskusnim delom.
Pod II.:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– srednja strokovna izobrazba: ekonomska, strojna, gradbena, prometna,
– imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom, z 2
mesečnim poskusnim delom.
Pod III:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poklicna (kvalificirana) izobrazba: katerekoli smeri,
– imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 6 mesecev, s polovičnim delovnim časom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati
pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni razpis – delovno mesto
– ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni po izbiri.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
prostorih Občine Postojna.
Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel.
05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-15352/04
Mestna Občina Ljubljana, Županja,
Mestni trg 1, Ljubljana, v skladu z 56. in 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/2002) objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto v mestni
upravi
višjega svetovalca v Oddelku za
zdravstvo in socialno varstvo, ki se
opravlja v nazivu višjega svetovalca/ke
III, višjega svetovalca/ke II in višjega
svetovalca/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka III, na lokaciji Cigaletova
5, Ljubljana.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom morajo kandidati/ke izpolnjevali še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
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mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– 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 kazni tega dejanja iz prejšnje alinee.
Zaželjeno je znanje najmanj enega
svetovnega tujega jezika in opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka. Od
kandidata/ke pričakujemo usposobljenost
za delo z računalnikom.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam
prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora s
kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega
kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh
po opravljenem natečajnem postopku.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1714-04-498720/17
Ob-15357/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana, objavlja prosto delovno
mesto
vodja sektorja
v sektorju za državno mejo in tujce, Generalni policijski upravi, Upravi uniformirane
policije.
Delovno mesto vodja sektorja je uradniško delovno mesto: Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu policijski svetnik.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja le v
enem nazivu.
Poleg pogojev določenih v drugem odstavku 88 člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. člena Zakona

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
o policiji (Ur. l. RS, št. 49-2140/1998), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna stopnja strokovne izobrazbe ali visoka stopnja strokovne izobrazbe s
specializacijo oziroma magisterijem;
– 8 let delovnih izkušenj;
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»TAJNO«.
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil;
– državni izpit iz javne uprave.
Kolikor izbrani kandidat nima opravljenih
navedenih izpitov, je v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja dolžan opraviti Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter
v roku dveh let od sklenitve delovnega razmerja Državni izpit iz javne uprave.
Dodatna merila za izbor kandidata:
Prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali:
– poznavanje dela policije in sistema
nadzora državne meje,
– poznavanje problematike migracij in
ilegalnih migracij,
– poznavanje pravnega reda EU, še posebej »schengen acquis«,
– poznavanje sistema mednarodnega
policijskega sodelovanja,
– izkušnje pri vodenju.
Izbrani javni uslužbenec bo opravljal naslednje naloge:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela sektorja,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z
delovnega področja sektorja,
– strateško načrtovanje in usmerjanje
dela policije,
– spremljanje, analiziranje, proučevanje
in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela,
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora,
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in
usposabljanju delavcev policije in drugih,
– sodelovanje pri pripravi predpisov s
področja dela,
– sodelovanje v projektih,
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi
organi in institucijami,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti kratek
življenjepis in naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev (dobite ga na Ministrstvu za
pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),
– potrdilo, da ni uveljavljala pravice do
ugovora vesti vojaški dolžnosti (za moške,
dobite ga na pristojni izpostavi Uprave za
obrambo),
– pisno izjavo, da nima dvojnega državljanstva,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem izpitu za izvajanje policijskih pooblastil,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem (kolikor nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«).
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

Delo se opravlja na sedežu Generalne
policijske uprave, Štefanova 2, Ljubljana.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati v roku 8 dni po objavi
pošljejo na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Kadrovska služba, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 60 dni po preteku razpisnega roka.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 01/472-43-10 (Robert Kos).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-15358/04
Javno socialno varstveni zavod Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
Arto 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi
28. in 31. člena statuta DUO Impoljca in 56.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04) razpis delovnega mesta
direktorja zavoda
za mandatno obdobje petih let.
Pogoji:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega najmanj štiri leta na vodstvenem delovnem
mestu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela zavoda.
Nastop dela: 11. 7. 2004.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
in programom dela zavoda na naslov: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto
13, 8290 Sevnica, v zaprti ovojnici z oznako
»Prijava na razpis« (št. razpisa iz Uradnega
lista RS), v osmih dneh od dneva objave.
Stanovanja ni na razpolago.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
30 dni po zaključenem izbirnem postopku.
Vse morebitne dodatne informacije lahko
dobite v kadrovski službi.
Javni zavod Dom upokojencev
in oskrbovancev Impoljca
Ob-15359/04
Svet zavoda Knjižnice Črnomelj na podlagi 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 6/04) razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda Knjižnica
Črnomelj.
Kandidat-ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– ima 5 let ustreznih delovnih izkušenj
na podobnih delih in poznavanje področja
dela zavoda,
– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,
– predloži program del za mandatno
obdobje,
– ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem COBISS,
– izpolnjuje enega od naslednjih navedenih izobrazbenih pogojev:
a) ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
b) ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in je bil-a na dan 19. julij 2003 zaposlen-a kot strokovni delavec knjižnice,
vendar si mora do 19. julija 2008 pridobiti
najmanj univerzitetno izobrazbo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Za direktorja je imenovan lahko tudi tisti, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrte alinee
prejšnjega odstavka, vendar mora opraviti
izpit in pridobiti znanja iz te alinee v roku 6
mesecev od imenovanja.
Mandat direktorja traja pet let.
Prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih
izkušnjah, življenjepisom in programom
dela za mandatno obdobje 2004–2009
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Knjižnice Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj, z oznako
»Prijava na razpis direktorja«. Prepoznih in
nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v roku
8 dni od sprejema sklepa o imenovanju direktorja.
Knjižnica Črnomelj
Št. 96/04
Ob-15361/04
Svet Osnovne šole Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje po Zakonu o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o spremembah in dopolnitvah 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 pet let.
Predvideni začetek dela je 12. 10. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov Svet zavoda Osnovne šole Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica
ob Sotli, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Št. 96
Ob-15366/04
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 zahtevnih 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 dokončanosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
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 druge
in tretje 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. 07/348-22-59 (Anka Rokavec).
Upravna enota Trebnje
Št. 111-06/04-0515
Ob-15387/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika
na civilnem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 122-1/04
Ob-15390/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
– Inšpektorat RS za šolstvo in šport v skladu
z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02), 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št.
56/02) in 4. členom Zakona o šolski inšpekciji (Ur. l. RS, št. 29/96) objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto
Inšpektor v Inšpektoratu RS za šolstvo in šport.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu inšpektor II. Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu inšpektor II in
inšpektor I.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne, naravoslovne, pedagoške ali tehnične
smeri.
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega vsaj 7 let na pedagoškem, svetovalnem, raziskovalnem ali upravnem področju
vzgoje in izobraževanja.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Dodatna znanja:
– uporaba računalniških orodij,
– vozniški izpit B-kategorije.
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Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki so določeni s predpisi s področja
delovnega prava in pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu za inšpektorja (če jih kandidat ima),
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B
kategorije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo, v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti v roku
enega leta od imenovanja v naziv.
Natečajna komisija bo v razgovoru s
kandidati in na podlagi predloženih dokazil
preverjala strokovno usposobljenost na naslednjih področjih:
– poznavanje problematike delovnega
področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– organizacijske sposobnosti,
– komunikacijske sposobnosti.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo opravljal delo v poslovnih prostorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Inšpektorat RS za šolstvo in šport (za javni natečaj – inšpektor),
Kotnikova 38, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 478-43-98, Vasilija Čerin.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Št. 111-66/04-0515
Ob-15540/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 23/1185/2004
Ob-15370/04
Holding Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, ponovno
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo opreme varilnice tirnih
trakov v lasti Holdinga Slovenske
železnice d.o.o.
V odkup se ponuja oprema, ki sestoji iz
naslednjih sklopov:
– 3 kom stiskalnica za obdelavo dolgih
tirnic (NZT)Geismar) leto izdelave 1990,
– 1 kom varilni stroj Schlatter
GAAS90700:
– sestavni del je krmilno- kontrolna
oprema,
– sestavni del je hladilna komora Geismar 1209, letnik 1990,
– sestavni
del
je
zapisovalna naprava in kontrola vara Schlatter
MS2X0253/GAAS,
– varilni stroj za elektroobločno varjenje, leto izdelave 1990,
– 1 kom rezalno vrtalni stroj Geismar
SPR 384:
– sestavni del je miza RDRSARCELLES, tip 4248, leto izdelave 1990, obratovalne ure 3687,
– 1 kom stiskalnica za obdelavo tirnic
Geismar:
– leto izdelave 1990, število obratovalnih ur 3483,
– 1 kom komora za ohlajevanje varov
Geismar:
– leto izdelave 1990,
– 1 kom čistilec spojev tirnic Geismar
BR 3-2 RH:
– sestavni del so 4 hidravlični cilindri
za vpenjanje tirnic Geismar 89196,
– sestavni del je odpraševalec REDOP
A160, leto izdelave 1990,
– 1 kom čistilec tekalne površine tirnic
Geismar BR1, leto izdelave 1990,
– 1 kom hidravlična mobilna 4 smerna
stiskalnica Geismar PHRMEL 200/100, leto
izdelave 1990, število obratovalnih ur 338,
– 1 kom naprava za ultrazvočni pregled
tirnic Geismar US 86, leto izdelave 1990,
– 1 kom stabilna krožna žaga Geismar
SR 630, leto izdelave 1990, število obratovalnih ur 698,
– 37 kom nepremični podstavki z valjem
in elektromotorjem:
– elektromotorji: proizvajalec Strojna
Maribor, tip TZ F.80.85, leto izdelave 1994,
moč 1,1 KW, število obratov 115 min-1, navor 96,5Nm, i=12,25,
– 93 kom nepremični podstavki z valjem
brez elektromotorja,
– 10 kom premični podstavki z valjem
brez elektromotorja.
Zainteresirani ponudniki lahko na sedežu Holdinga Slovenskih železnic d.o.o., Nabava in investicije, Kolodvorska 11 (II/202),
Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, od datuma objave do 23. 6. 2004 odkupijo dokumentacijo za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba je Marko Brezigar, univ.
dipl. inž. gr., +386(0)1/29-14-203 (570).
Zainteresirani ponudniki morajo svoje
ponudbe predložiti, v skladu z napotilom za
izdelavo ponudbe, osebno ali po pošti do
vključno 24. 6. 2004 do 12. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Cena dokumentacije je 25.000 SIT, ki se
nakaže na TR št. 02923-0019346887, sklic
na št. 27.
Ogled opreme varilnice tirnih trakov
bo dne 16. 6. 2004. Ponudniki svoj prihod
najavijo odgovorni osebi, Jerneju Kukovici,
SVP Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana, tel. +0386(0)1/29-13-350, najkasneje
en dan pred ogledom.
Oprema se prodaja v paketu – vsi sklopi.
Prodaja po posameznih segmentih je možna. Prednost pri odkupu ima ponudnik, ki
odkupi vse sklope.
Ocenjena vrednost navedene opreme je
325,000.000 SIT.
Oprema je naprodaj po sistemu “videno-kupljeno”.
Ponudba mora biti veljavna do vključno
24. 10. 2004. Priložena mora biti bančna garancija za resnost ponudbe v višini
16,250.000 SIT z veljavnostjo do vključno
24. 10. 2004.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za celoto
(vsi sklopi).
Oprema v celoti preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine.
Plačilni pogoj: 60 dni po nastanku obveznosti.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. V takem
primeru prodajalec ne bo povrnil nobenih
stroškov v zvezi s pripravo ponudbene dokumentacije.
Stroški demontaže in ponovne montaže so stroški kupca. Strokovna pomoč pri
demontaži in montaži je mogoča, vendar ni
vključena v kupnino. Za strokovno pomoč se
bo po potrebi sklenila dodatna pogodba.
Vse zainteresirane kupce vabimo, da
oddajo svojo ponudbo v zaprti kuverti na
naslov: Holding Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska 11 (II/202), 1506 Ljubljana, Nabava in investicije, s pripisom: “Ponudba za
odkup opreme varilnice tirnih trakov – Ne
odpiraj”.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 23/1185/2004
Ob-15371/04
Holding Slovenian Railways d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, once again
announce selling of Rail welding
equipment (owner of equipment) as
follows
It is for sale equipment as specified:
– 3 pcs Press model for working long rail
(NZT), Geismar, production year, 1990,
– 1 pcs Rail welding machine, production
year, GAAS80700:
– centering device – welding plane,
– cold-storage chamber Geismar
1209, production year,1990,
– recorder machine and control of
weld Schlatter MS2X0253/GAAS,
– welding engine for electrowelding,
year of production 1990,
– 1 pcs Rail sawing and drilling machine
SPR 384:
– table, RDRSARCELLES tip 4248,
production year 1990, working hours 3687,
– 1 pcs Press model for working rail
Geismar, production year 1990, working
hours 3483,
– 1 pcs Chamber for refreshed of weld,
Geismar, production year 1990,
– 1 pcs Cleaning machine for rail Geismar, BR 3-2 RH:

– 4 Hydraulic cylinders for pin the rail
Geismar, 89196,
– Machine for shake the dust off, production year 1990, REDOP A160,
– 1 pcs Brushing machine for rail running surface Geismar BR1, production year
1990,
– 1 pcs Hydraulic 4-way mobile press
with measuring device Geismar PHRMEL
200/100, production year 1990, working
hours 338,
– 1 pcs Fixed ultrasonic rail testing device, Geismar US 86, production year 1990,
– 1 pcs Rail saving machine Geismar
SR 630, production year 1990, working
hours 698,
– 37 pcs Columns with cylinder and with
electromotor, producer Strojna Maribor type:
TZ F.80.85, year of production 1994,power
1,1 kW, nr. of turns 115 min-1, level 86,5 Nm,
i=12,25,
– 93 pcs Columns with cylinder without
electromotor,
– 10 pcs Mobil Columns with cylinder
without electromotor.
All interested buyers can buy tender documentation on address: Holding Slovenian
Railways d.o.o., Procurement & Investments, Kolodvorska 11, (II/202), 1506 Ljubljana, every working day after public announcement between 8 and 10 p.m., contact person is: Mr. Marko Brezigar, B.Sc.Civ.Eng.;
telephone nr.: +386(0)1/29-14-203 (570) till
23rd of June 2004.
In accordance with tender documentation and after public announcement all interested buyers are invite to present their offers
till 24th of June till 12 O’clock (personally or
by post).
Price of tender documentation is
25.000 SIT payable on our account nr. TR
02923-0019346887, with reference to 27.
Supervision of rail welding equipment
will be at 16th of June 2004 at 10 p.m.. All
potential buyers must announce their arrival one day before supervision at latest.
Contact person is: Mr. Jernej Kukovica, SVP
Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana,
telephone: +0386(0)1/29-13-350.
Equipment is on sale as complex. Selling
by parts is also possible. Potential buyers
which will offer to buy complete equipment
will have priority.
Equipment is valued in 325,000.000
SIT.
Equipment is on sale as: “seen and
sold”.
Offer must be valid till 24. 10. 2004.
With offer must be presented also Guarantee for seriuselitiy of offerer in amount
of 16,250.000 SIT with validity till 24th of
October 2004.
Measure for selection of buyer is a
highest offered price for equipment for
complex.
Buyer will become owner of equipment
after paying a whole price of it.
Payment conditions: 60 days after date
of official Invoice will be issued.
Seller have the right to choose none of
presented offers. In such case seller will
not reimbursed offerers expenses for documentation.
Costs of dismantling and reassembling
of equipment are on buyers charge. Technical support can be arranged. For technical
support will be proposed separate Contact
between buyer and seller.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
All potential buyers are invited to present their offers in closed envelop on address: Holding Slovenian Railways d.o.o.,
Procurement & Investments, Kolodvorska
11, (II/202), 1506 Ljubljana with remarque:
“Ponudba za odkup opreme varilnice tirnih
trakov – Ne odpiraj”.
Holding Slovenian Railways d.o.o.
Št. 403-1347/2004

Ob-15545/04

Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih
prispevkov iz naslova knjižničnega
nadomestila
Ministrstvo za kulturo RS poziva avtorje
s področja knjige, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da na spletni strani http:
//home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih
knjižnicah, ki so skladno s Pravilnikom o
izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l.
RS, št. 42/04) predmet knjižničnega nadomestila. Avtorje pozivamo, da se v primeru
pomanjkljivih ali napačnih podatkov o svojih
delih za popravke obrnejo na najbližjo splošno knjižnico ali (v primeru raziskovalcev) na
knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo. Vsa
morebitna vprašanja v zvezi z izborom
gradiva za sezname ter v zvezi s številom
izposoj za nadomestilo lahko naslovijo na
IZUM na naslov: cobisservis@izum.si. Rok
za pripombe je 21. 6. 2004.
Hkrati ministrstvo poziva vse avtorje, da po
1. 7. 2004, ko bo objavljen dokončni seznam
avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila, izpolnijo »Identifikacijski obrazec«
in ga najkasneje do 15. 7. 2004 v elektronski
obliki potrdijo na zgoraj navedeni spletni strani, v pisni obliki z lastnoročnim podpisom pa
ga posredujejo na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1713-03/442-126/2004/3 Ob-15068/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnine, in sicer
rabljenega izvenkrmnega motorja
Ministrstva za notranje zadeve, po
metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje
Premičnina, in sicer rabljen izvenkrmni
motor Yamaha 130 BETOL, št. motorja
310995, črtna koda 51011864, moč motorja
95,6 cm3, leto izdelave 1998.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno premičnino, ki je predmet javne
prodaje, znaša 980.000 SIT, kar je poštena
tržna vrednost premičnine, ugotovljena po
uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v
roku 8 dni od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na premičnini.

5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve)
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-44212604
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnino prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana. Kontaktna oseba: Teja Svet, tel. 01/472-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna
številka: 28 17116-2401002-44212604.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji
Policijske postaje v Šentvidu, po predhodnem dogovoru z Momočilom Slavničem ali
Igorjem Kajzerjem.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do 21. 6. 2004, najkasneje do 10. ure.

Št.

61 / 4. 6. 2004 /

Stran

3655

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 2. 8.
2004.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6.
2004, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih
oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 961-11/04
Ob-15543/04
Na podlagi Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003) in potrdila Evropska Komisija
v pismu komisarja Michela Barniera z dne
18. 12. 2003, Programskega dopolnila za
obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
2004–2006 na seji dne 10. 12. 2003, Nacionalnega akcijskega programa zaposlovanja za leto 2004, ki je bil sprejet na 50.
redni seji Vlade RS dne 4. 12. 2003 (sklep
Vlade RS, št. 100-02/2001-6), Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03 in 135/03),
Programa aktivne politike zaposlovanja za
leto 2004 (sklep ministra za delo, družino
in socialne zadeve z dne 5. 1. 2004, št.
114-011/03-002), in Uredbe o izvajanju porabe strukturne politike v RS (Ur. l. RS, št.
30/04) objavljamo
javni poziv
k oddaji vlog za ugotavljanje
usposobljenosti izvajalcev izvedbe
priprav na preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za
brezposelne osebe
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Predmet poziva: ugotavljanje usposobljenosti izvajalcev izvedbe priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (NPK) za brezposelne osebe.
4. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo in dodatne
informacije: dokumentacija za prijavo je na
razpolago na Zavodu RS za zaposlovanje
(ZRSZ), Glinška 12, 1000 Ljubljana, v vložišču, soba 04 ali na spletnih straneh ZRSZ
http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije
lahko vlagatelj zahteva v pisni obliki, najkasneje tri dni pred potekom roka za predložitev
ponudb, na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, z oznako
“Zahteva za dodatna pojasnila za javni poziv
k oddaji vlog za ugotavljanje usposobljenosti
izvajalcev izvedbe priprav na preverjanje in
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potrjevanje NPK za BO (Nujno!)” ali po elektronski pošti: janita.erzen@ess.gov.si.
5. Čas, v katerem se lahko prevzame dokumentacijo: osebno v vložišču Zavoda RS
za zaposlovanje, Glinška ul. 12, vsak delovni
dan do vključno od 8. do 12. ure ali na spletnih straneh zavoda http://www.ess.gov.si v
rubriki Aktualno.
6. Roki za oddajo vlog: 23. julij 2004 in
24. september 2004.
Naslov, kamor je potrebno predložiti
vlogo: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, v vložišče, soba
04. Obvezna oblika vloge: vloga mora biti
v kuverti, opremljeni z obrazcem (priloga v
dokumentaciji).
7. Datum, čas in kraj odpiranja vlog:
26. 7. 2004 in 27. 9 2004. Prijave, ki bodo
prispele po predpisanem roku, bodo zajete
v naslednji rok odpiranj.
8. Pogoji za sodelovanje:
– potrdilo o veljavni registraciji za izvajanje dejavnosti, ki je opredeljena s katalogom
s področja NPK ali potrdilo o registraciji za
opravljanje izobraževalne dejavnosti,
– potrdilo vlagatelja, da ima poravnane
davke, prispevke in druge dajatve določene
z zakonom, ki ga izda Davčna uprava RS,
Davčni urad in na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejše več kot 30 dni,
– potrdilo, da proti vlagatelju ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (podjetja
predložijo potrdilo pristojnega okrožnega
sodišča, gospodarski oddelek; samostojni
podjetniki pa predložijo potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi davčnega urada). Potrdilo na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejši več
kot 30 dni,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi vlagateljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran,
– izjavo, da ima ustrezne prostorske,
tehnične in druge potrebne materialne pogoje za pripravo na preverjanje in potrjevanje NPK v skladu z vsebino posameznega
kataloga strokovnih znanj in spretnosti določene NPK,
– izjavo, da pod kazensko in materialno
odgovornostjo ni dal zavajajočih podatkov,
– izjavo, da zagotavlja kontrolo kvalitete
storitev,
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega poziva,
– izjavo, da je finančno in poslovno sposoben,
– izjavo, da sprejema vse pogoje prijavne dokumentacije,
– izjavo, da ima ustrezno število strokovnih delavcev s strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami,
– izjavo, da so njegove opisane metode
dela prilagojene izobraževanju odraslih oziroma osebam s posebnimi potrebami, kjer je
to z NPK predvideno ali da so sicer takšne,
da vključenim osebam omogočajo pridobiti
zadostna potrebna znanja za preverjanje in
potrditev NPK,
– izjavo, da se za čas priznane usposobljenosti za izvajanje priprav na preverjanje
in potrjevanje NPK, navedbe vsebine programa, kadrovski in materialni pogoji dane
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v prijavi na javni poziv ne bodo poslabšali
oziroma, da bo vsako tako spremembo
predhodno javil.
9. Merila za ocenitev vlog in vpis vlagatelja na seznam izvajalcev izvedb priprav:
izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala strokovna komisija za odpiranje in izbor vlog.
Za oceno ustreznosti predlaganih priprav
na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij glede na kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti bodo
imenovani ocenjevalci iz vrst predstavnikov
Centra RS za poklicno izobraževanje.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: v pisni obliki na naslov Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška ul. 12, 1000 Ljubljana (Janita Eržen) oziroma na elektronski
naslov: janita.erzen@ess.gov.si s pripisom
»Pojasnila – Javni poziv za izbor izvajalcev
priprav NPK«.
11. Naročnik Zavod RS za zaposlovanje
bo vloge, ki so prispele na javni razpis za
ugotavljaje usposobljenosti izvajalcev izvedbe priprav na preverjanje in potrjevanje
nacionalnih kvalifikacij za brezposelne osebe, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
dne 23. 4. 2004 pod številko 961-10/04;
Ob-103331/04, do prvega roka odpiranja
to je 25. 5. 2004, v soglasju z vlagateljem,
upošteval v javnem pozivu ugotavljanja
usposobljenosti izvajalcev priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih kvalifikacij za brezposelne osebe.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-15374/04
Upravni odbor Združenja elektroindustrijo
Gospodarske zbornice Slovenije je na svoji
1. izredni seji 13. 2. 2004 sprejel sklep o uveljavitvi redne odpovedi in izvedbi vseh potrebnih dejanj, da bo pravočasno in po predpisih
izvedena redna odpoved kolektivne pogodbe
dejavnosti. Na tej osnovi Združenje za elektroindustrijo Gospodarske zbornice Slovenije
odpoveduje Kolektivno pogodbo za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko
in elektroindustrijo Slovenije s tarifno prilogo
(Ur. l. RS, št. 37/96, 14/99, 50/99, 73/00, 25/02
in 60/02), v skladu z določili uvodnega poglavja “Veljavnost kolektivne pogodbe” odstavek
D. Časovna veljavnost.
Gospodarska zbornica Slovenije
Ob-15375/04
Upravni odbor Združenja kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije je na
svoji 4. izredni seji dne 4. 2. 2004 sprejel
sklep o uveljavitvi redne odpovedi in izvedbi
vseh potrebnih dejanj, da bo pravočasno in
po predpisih izvedena odpoved kolektivne
pogodbe dejavnosti. Na tej osnovi Združenje
kovinske industrije Gospodarske zbornice
Slovenije odpoveduje Kolektivno pogodbo
za dejavnost kovinskih materialov in livarn
ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
s tarifno prilogo (Ur. l. RS, št. 37/96, 14/99,
50/99, 73/00, 25/02 in 60/02).
Gospodarska zbornica Slovenije
Ob-15376/04
Upravni odbor Združenja kovinskih materialov Gospodarske zbornice Slovenije je
na svoji 3. seji dne 18. 2. 2004 sprejel sklep
o uveljavitvi redne odpovedi in izvedbi vseh
potrebnih dejanj, da bo pravočasna in po
predpisih izvedena odpoved kolektivne pogodbe dejavnosti.

Na teh izhodiščih Upravni odbor združenja kovinskih materialov odpoveduje
Kolektivno pogodbo za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in
elektroindustrijo Slovenije s tarifno prilogo
(Ur. l. RS, št. 37/96, 14/99, 50/99, 73/00,
25/02 in 60/02).
Gospodarska zbornica Slovenije
Ob-15377/04
Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, Sekcija za kovine, od
1999 naslednik Sekcij kovinskih materialov,
za elektroindustrijo in za kovinsko industrijo, Združenje delodajalcev Slovenije, je na
podlagi točke D uvodnih določb kolektivne
pogodbe za dejavnost kovinskih materialov
in livarn ter za kovinsko ter elektroindustrijo
Slovenije na svoji seji dne 19. 4. 2004 sklenilo, da poda odpoved Kolektivne pogodbe
Kolektivno pogodbo za dejavnost kovinskih
materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije s tarifno prilogo (Ur.
l. RS, št. 37/96, 14/99, 50/99, 73/00, 25/02
in 60/02).
Učinki te odpovedi pričnejo teči 1. 1.
2005.
Gospodarska zbornica Slovenije
Ob-14942/04
Občina Šmarje pri Jelšah razpisuje v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03)
in načrta prodaje in zamenjave občinskega
stvarnega in finančnega premoženja v letu
2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je: zazidljivo stavbno
zemljišče parcela št. 637/6 k. o. Šmarje pri
Jelšah, v izmeri 872 m2 v obrtni coni Šmarje
pri Jelšah.
2. Izhodiščna cena za prodajo zazidljivega stavbnega zemljišča je 7.000 SIT za m2.
Vsi stroški izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo bremenijo ponudnika.
Ponudnik bo poleg zgoraj navedene
cene moral pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati strošek komunalnega
prispevka.
3. Navedena nepremičnina se prodaja v
celoti za namen poslovno proizvodne dejavnosti, ki nima negativnih vplivov na okolje.
4. Rok za zbiranje ponudb je 16. 6.
2004, do 10. ure. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar
morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa položil varščino
10% izhodiščne prodajne cene na račun št.
01324-0100003720, z navedbo »varščina
za javno zbiranje ponudb«. Ponudnikom,
katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo
varščino brezobrestno vrnili v nominalnem
znesku v petih dneh po sprejemu odločitve,
da se njihova ponudba ne sprejme.
5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe. V ponudbi mora biti navedena ponujena cena, predvidena namembnost
objekta na parceli ter dejavnost, za katero
se bo bodoči objekt uporabljal. Varščino bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v
kupnino. Nepopolnih in nepravočasnih po-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nudb in ponudb brez dokazila o plačilu varščine prodajalec ne bo obravnaval.
6. Rok pričetka izgradnje je 18 mesecev
od sklenitve pogodbe. V primeru, da investitor z izgradnjo ne prične v dogovorjenem
roku, se pogodba razveljavi in prodajalec
vrne kupcu že plačano kupnino brez obresti.
7. Na javnem odpiranju ni višanja ponudb.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
2004 ob 11. uri v sejni sobi Občine Šmarje
pri Jelšah, drugo nadstropje.
9. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v
petih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Pri izbiri ponudnika bosta upoštevana
kriterija:
– ponujena kupnina,
– predvidena namembnost objekta in
dejavnost, za katero se bo bodoči objekt
uporabljal.
10. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe,
sicer varščina zapade v korist prodajalca.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, je izključena.
12. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino;
če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripada varščina prodajalcu. V tem primeru
prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega
opomina. Prenos prodane nepremičnine ni
možen pred plačilom celotne kupnine.
13. Davek na dodano vrednost v višini
20% izhodiščne oziroma ponujene cene,
druge dajatve in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
14. Nepremičnino bomo prodali po sistemu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij
ne bomo upoštevali. Pogoji iz tega javnega
razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji
zemljišča.
15. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo po telefonu 03/81-71-604,
Peter Planinšek.
16. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako »Ponudba
za prodajo nepremičnine k.o. Šmarje – Ne
odpiraj«.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 320-16/03-02
Ob-14976/04
Občina Majšperk v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in na
podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Majšperk št. 320-16/03-03 z dne 27. 11.
2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
ki ga tvori parcelna številka 260/45 pašnik v
izmeri 1451 m², pripisane pri vložni št. 317
k.o. Skrblje.
II. Zemljišče, ki je predmet prodaje se nahaja v ureditvenem območju P19-P1 naselja
Breg in je predvideno za potrebe trgovske
dejavnosti. Izhodiščna vrednost znaša
3,100.000 SIT plus 20% DDV.
III. Ponudbo za nakup zemljišča lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe,

ki so državljani Republike Slovenije. Ponudniki za nakup zemljišča svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 14. 6. 2004, na naslov: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
zemljišča«. Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Občini Majšperk, sprejemna pisarna, najkasneje do zaključka delovnega časa.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji).
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk, dne 15. 6. 2004 ob 15. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Majšperk.
VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
VII. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb in plačilo računa za kupljeno zemljišče.
VIII. Plačilo zemljišča se opravi na osnovi
izstavljenega računa, ki vsebuje tudi zakonsko predpisan DDV.
IX. Kupec zemljišča, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati tudi
stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
kupnine in sklenitvijo pogodbo o prenosu
zemljišča.
X. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
XI. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kontaktna oseba Tatjana
Varžič.
Občina Majšperk
Ob-15355/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo, št. 7/99 in Ur. l. RS, št. 2/02) in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa Sveta Občine Ajdovščina z dne
15. 4. 2004 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
Predmet javne ponudbe je prodaja treh
gradbenih parcel za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v Zazidalnem načrtu
Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Tolmin in Nova Gorica, št. 17/96) v Ajdovščini, in sicer:
1. gradbena parcela št. 27, ki jo sestavljajo parcele v k.o. Šturje v skupni izmeri
1018 m2:
– parc. št. 218/4, travnik 3. razreda v izmeri 200 m2,
– parc. št. 1667/10, pot v izmeri 165 m2,
– parc. št. 233/14, travnik 4. razreda v
izmeri 653 m2;
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2. gradbena parcela št. 28, ki jo sestavljajo parcele v k.o. Šturje v skupni izmeri
1007 m2:
– parc. št. 218/5, travnik 3. razreda v izmeri 59 m2,
– parc. št. 1667/2, pot v izmeri 132 m2,
– parc. št. 1667/14, pot v izmeri 8 m2,
– parc. št. 233/24, travnik 4. razreda v
izmeri 798 m2,
– parc. št. 215/5, travnik 4. razreda v izmeri 10 m2;
3. gradbena parcela št. 29, ki jo sestavljajo parcele v k.o. Šturje v skupni izmeri
1088 m2:
– parc. št. 218/6, travnik 3. razreda v izmeri 33 m2,
– parc. št. 1667/15, pot v izmeri 74 m2,
– parc. št. 233/23, travnik 4. razreda v
izmeri 167 m2,
– parc. št. 215/3, travnik 4. razreda v izmeri 810 m2,
– parc. št. 233/25, travnik 4. razreda v
izmeri 4 m2.
Gradbeno parcelo št. 29 sestavljajo tudi
parc. št. 176/10 travnik 3. razreda v izmeri
10 m2, parc. št. 1667/18 cesta izmeri 32 m2
ter parc. št. 217/11 travnik 3. razreda v izmeri 4 m2, ki pa se bodo bodočemu lastniku
gradbene parc. št. 29 prodale šele potem,
ko bo izvedena nova trase povezovalne
ceste v Grivče.
2. Ponudbena cena
Prodajajo se vsaka gradbena parcela
posebej, lahko pa en kupec kupi eno ali več
gradbenih parcel, vendar se z eno varščino
lahko da ponudbo le za eno gradbeno parcelo. Najmanjša ponudbena cena
– gradbene parcele št. 27 znaša
5,599.000 SIT,
– gradbene parcele št. 28 znaša
5,538.500 SIT,
– gradbene parcele št. 29 znaša
5,984.000 SIT.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za posamezno gradbeno parcelo, vendar najmanj v
višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč, plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od dosežene
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za parc. št. 218/4, 233/14, 218/5, 233/24,
215/5, 218/6, 233/23, 215/3, 233/25 vse k.o.
Šturje in davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene vrednosti zazidanega
stavbnega zemljišča za parc. št. 1667/10,
1667/2, 1667/14, 1667/15 vse k.o. Šturje.
V območju gradbenih parcel je izvedeno cestišče, delno v asfaltni in delno v
makadamski izvedbi, izgrajeno vodovodno
omrežje ter še nedokončano električno in
kanalizacijsko omrežje. Strošek komunalne opreme ni zajet v ceno zemljišča in ga
je kupec dolžan poravnati pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup gradbenih parcel v ZN
Grivče«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se
bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do srede, 23. 6. 2004 do 14.
ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb
bo potekalo istega dne ob 14.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
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4. Drugi pogoji
Pogoji in način gradnje individualnih stanovanjskih hiš so opredeljeni v Zazidalnem
načrtu Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Tolmin in Nova Gorica, št. 17/96).
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
600.000 SIT na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in plačati celotno kupnino za
zemljišča vključno z davkom na dodano
vrednost oziroma davkom na promet nepremičnin v roku 15 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 14. 6. 2004 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije in vpogled v Zazidalni načrt lahko dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali
po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič, oziroma na tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 66/04
Ob-14946/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale objavlja, na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96), ki se uporablja
v skladu s 195. členom Zakona o varstvu
okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/04) in 159.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta termične oksidacije odpadnega zraka na delu zemljišča parc. št. 863/1
k.o. Homec, investitorja podjetja LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, ki ga na podlagi
pooblastila zastopa LD 2000, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, naslednje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javno naznanilo
1. Osnutek gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta termične oksidacije odpadnega zraka (objekt št. 58) na delu zemljišča
parc. št. 863/1 k.o. Homec in dopolnitev
Poročila o vplivih na okolje (št. PVO-2/02 z
dne 28. 10. 2002) št. PVO-2/02 izdelana v
mesecu maju 2004, ki ga je izdelal Envita,
d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana, bosta javno
predstavljena oziroma dana javnosti na
vpogled in seznanitev v prostorih Upravne
enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
(soba 63), od 8. 6. 2004 do 6. 7. 2004, v
času uradnih ur, to je v ponedeljkih in torkih
med 8. in 15. uro, v sredah med 8. in 12.
uro ter med 13. in 18. uro in v petkih med
8. in 13. uro.
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja bo opravljena dne 6. 7. 2004 ob
9. uri v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
do konca javne predstavitve, kakor tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.
4. Povzetek dopolnitve poročila o vplivih
na okolje in sklepna ocena spejemljivosti
posega št. PVO-2/02 izdelana v mesecu
maju 2004:
Zaradi razvoja novih izdelkov in prilagajanja tržnim razmeram namerava družba
LEK d.d. na lokaciji Mengeš razširiti proizvodne zmogljivosti na področju organskih
sintez. Osnovni namen posega je ureditev
proizvodne linije za farmacevtsko učinkovino lizinopril, kapacitete 6,6 t/leto. Za
celoten poseg je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje ter lokacijsko in gradbeno
dovoljenje, a je bila v fazi izdelave projektne
dokumentacije za izvedbo del predvidena
sprememba lokacije za postavitev opreme
za termično obdelavo odpadnega zraka,
onesnaženega s hlapi topil. Predlagana
sprememba predvideva postavitev navedene opreme v nov objekt 58, kar je predmet
ločenega postopka. Pri tem se ne spreminja
način omejevanja emisij v zrak, temveč gre
le za spremembo lokacije, na kateri bo izbrana oprema instalirana.
Vplivi predvidene postavitve in obratovanja naprave za termično obdelavo odpadnega zraka so ocenjeni po posameznih
sestavinah okolja:
S tovrstnim načinom omejevanja emisij
v zrak ima LEK že izkušnje v obratu na
Verovškovi v Ljubljani. Na podlagi meritev
emisije iz te naprave ocenjujemo, da bo tudi
naprava v obratu Mengeš dosegala predpisane mejne vrednosti. Njihov vpliv na okolje
ocenjujemo kot neznaten.
Pri delovanju naprave ne nastajajo odpadne vode, razen pri občasnem kaluženju
parnega kotla. Kalužne vode se zbirajo v
hladilni jami in se pred izpustom v tehnološko kanalizacijo ohladijo in po potrebi nevtralizirajo. Njihov vpliv na okolje ocenjujemo
kot zanemarljiv.
Vir hrupa je procesni ventilator za dovod
odpadnega zraka. Emisija hrupa v okolje se
omejuje z izbiro ustrezne opreme, ki že na
samem viru povzroča manj hrupa, poleg
tega pa je celotna naprava nameščena v
zaprtem objektu, ki je zvočno izoliran. Vpliv
hrupa na okolje zaradi delovanja naprave

za termično obdelavo zraka ocenjujemo
kot neznaten.
Pri delovanju naprave ne bodo nastajali
trdni odpadki.
Vplivi na okolje v fazi gradnje bodo omejeni na povečanje hrupa v času izvajanja
gradbenih del, ki bodo trajala približno dva
meseca. Njihov vpliv na okolje ocenjujemo
kot zmeren.
Vplivi na okolje zaradi predvidenega
posega ne bodo utemeljevali nadomestil
ali odškodnin okoliškim prebivalcem. Prav
tako ne bo prišlo do zmanjšanja vrednosti
nepremičnin, izgube dobička ali zmanjšanja
kakovosti bivalnega okolja.
V fazi stabilnega obratovanja naprave
za termično obdelavo odpadnega zraka je
potrebno izvesti prve meritve emisij snovi v
zrak, pri čemer je potrebno upoštevati tudi
predpise o emisiji hlapnih organskih snovi
v zrak. Za emisije snovi v vode in emisijo
hrupa zadoščajo redne meritve v sklopu
obratovalnega monitoringa.
Sklepna ocena izdelovalca dopolnitve
Poročila o vplivih na okolje je: Na podlagi
navedenih podatkov ocenjujemo, da so
predvideni omilitveni ukrepi za zmanjšanje
vplivov na okolje ustrezni, in da je predvideni poseg v celoti sprejemljiv za okolje.
Upravna enota Domžale
Ob-15360/04
Z dnem 14. 5. 2004, je na podlagi sklepa
skupščine družbenikov z dne 7. 5. 2004, začet postopek redne - prostovoljne likvidacije
družbe Uršlja gostinsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, Trg svobode 3; vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod vl. št. 1/1867-00 z dodeljeno matično št.: 5069343.
Za likvidacijskega upravitelja je imenovan: Friderik Rus, Kotlje 137, 2394 Kotlje.
Likvidacijski upravitelj skladno s sklepom
skupščine podaja
poziv upnikom in dolžnikom
Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve na naslov: Uršlja
gostinsko podjetje d.o.o. v likvidaciji – Likvidacijski upravitelj, v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva. Prijavam je potrebno
priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino
terjatve.
Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike,
da takoj poravnajo svoje obveznosti do
družbe v likvidaciji.
Uršlja gostinsko podjetje d.o.o. v
likvidaciji
Likvidacijski upravitelj Friderik Rus

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-06-02003-110/2002-6 Ob-14926/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
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2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Strelske družin 9. maj, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Mačkova 1, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Strelski družini 9. maj, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Mačkova 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-524/2002-4 Ob-14927/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Strelske družine
Bratov Gregorčič, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Tržaška 74, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Strelski družini Bratov Gregorčič, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tržaška 74, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-141/2002-6 Ob-14928/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
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 »Rdeči vragi«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Reboljeva
9, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet »Rdeči vragi«, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Reboljeva 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-173/2002-6 Ob-14929/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
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 »Libertas«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Celovška

cesta 142, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet »Libertas«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška cesta 142, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-468/2002-2 Ob-14930/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Društva vrtičkarjev »Naš vrt«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Černetova 31,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu vrtičkarjev »Naš vrt«, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Černetova 31, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-298/2002-4 Ob-14931/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Glasbenega
društva »C«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Kozinova ulica 1, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Glasbenemu društvu »C«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kozinova 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-16/2004
Ob-14940/04
Upravna enota Sevnica na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Novak
Karla, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Novak Karlu, roj. 3. 10. 1935, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Račica
8, se postavi Irena Prus, delavka Upravne
enote Sevnica.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
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zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-387/04-0604052
Ob-14951/04
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne
notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-8/04-01 z dne 8. 3. 2004 v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Weese Reinberger Margit,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Weese Reinberger Margit, rojeni 25. 11. 1972 v
Nemčiji, Bietigheim, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Ptuj, Zavčeva
ulica 5, se postavi Marta Korže, delavka
UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 211-123/2004-0102
Ob-15041/04
Upravna enota Lendava izdaja na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99,70/00) v zvezi z 8. členom Zakona
o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 9/01)
v zadevi postavitve začasnega zastopnika Karelu Faršang, za katerega organ po
uradni dolžnosti ugotavlja dejansko stalno
prebivališče naslednji sklep:
Angela Hren, stanujoča v Srednji Bistrici
20 se postavi za začasnega zastopnika Karelu Faršang, ki ima prijavljeno prebivališče
na naslovu Črenšovci, ul. Prekmurske čete
50, kjer pa dejansko ne prebiva.
Začasni zastopnik bo imenovanega zastopal kot stranko v postopku ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča.
V tem postopku niso nastali posebni
stroški.
Št. 2/05-32-21102-261/2003-10 Ob-15047/04

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 Lazić Ljuba, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Lazić
Ljubu, roj. 1. 6. 1960, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Velika čolnarska
ulica 10 A, 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. 321-1/2004-0401
Ob-15131/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne
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enote Murska Sobota št. 031-4/2002-0001
z dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi nove
razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Moščanci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Kajdič Mariji, se postavi
Ludvik Novak, župan občine Puconci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku
oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke
ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-32-21102-239/2003-22 Ob-15363/04

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Kunstelj Mitja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Kunstelj Mitju, roj. 26. 9. 1970, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica Gubčeve brigade 21, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-382/2004-20 Ob-15364/04

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Vojinović Jovana, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vojinović Jovanu, roj. 5. 5. 1959, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jakčeva
ulica 27, 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.
Ob-15392/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastilu vodje Območne geodetske uprave Ljubljana št. 021-4/2000-1, z
dne 3. 10. 2000, po uradni dolžnosti izdaja
naslednji sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelama 647/1 in 643/2, k.o. 1740 Spodnja
Šiška, na vlogo Ropret Antonija, se lastniku
parcele št. 643/2 I.P.C. Holding d.o.o., ki kot
pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelovanja v navedenem upravnem postopku
ureditve meje ter zavarovanja lastnikovih
pravic in pravnih koristi, postavi začasnega
zastopnika, in sicer: Šuštar Sabrina, IOGU
Ljubljana, Cankarjeva 1/III, 1000 Ljubljana.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-283/2003-16 Ob-15393/04

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Lutovac Jeremija, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Lutovac Jeremiju, roj. 9. 9. 1949, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Igriška
ulica 3, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1341/03-221/7-2004
Ob-15141/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 50 vpiše politična stranka Aktivna Slovenija, s skrajšanim imenom Aktivna ter s kratico imena AS in s sedežem v
Ljubljani, Ulica Milana Majcna 49a. Znak
stranke je sestavljen iz stiliziranih črk A in S,
pod njima pa je izpisano ime stranke.
Kot zastopnik politične stranke Aktivna
Slovenija se v register političnih strank vpiše Franci Kek, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029878.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02600-1/2004-12-1223
Ob-14939/04
Pravila sindikata DEOS d.d., Center
starejših, s sedežem v Gornjem Gradu,
Tlaka 28, ki so bila pri Upravni enoti Mozirje vpisana pod zaporedno številko 34, se z
dnem 7. 5. 2004 vpišejo v evidenco statutov
sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-19/04-5
Ob-14975/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
21. 5. 2004 na podlagi priglasitve nameravane koncentracije izdal odločbo, v kateri
je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; ZPOmK)
odločil, da je nameravana koncentracija
družb Unior, kovaška industrija, d.d.,
Kovaška cesta 10, Zreče (v nadaljevanju: Unior), in Rekreacijsko turistični
center Krvavec, d.d., Grad 76, Cerklje
na Gorenjskem (v nadaljevanju: RTC
Krvavec), skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega kapitalskega deleža družbe
RTC Krvavec s strani družbe Unior, s čimer
bo slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo RTC Krvavec.
Urad je presojal skladnost nameravane
koncentracije s pravili konkurence na trgu
dejavnosti smučarskih centrov in središč.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu dejavnosti
smučarskih centrov in središč, značilnosti
ponudbe in povpraševanja na omenjenem
trgu in predvidevanj glede razvoja trga v
prihodnosti, je Urad ugotovil, da v primeru
nameravane koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Št. 2/2004
Ob-15542/04
V skladu s pooblastili po 381. členu Zakona o gospodarskih družbah, pozivam vse
upnike družbe Mizarstvo Rogaška Slatina,
d.d. v likvidaciji, Tržaški hrib 4, Rogaška
Slatina, da mi v roku 60 dni od te objave,
prijavijo vse zapadle in neporavnane terjatve do dolžnika, nastale do 15. 5. 2004, ko je
postal sklep o vpisu redne likvidacije v sodni
register pravnomočen.
Prijave terjatev pošljite na naslov: Likvidacijski upravitelj Marjan Žogan, univ.
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dipl. inž. gradb., Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d., Tržaški hrib 4, 3250 Rogaška
Slatina.
Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d.
v likvidaciji

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-15356/04
Skladno z določbo 454. člena ZGD in na
podlagi sklepa družbenika družbe z dne 20.
5. 2004, direktor družbe Hermes – oprema
zastopstva in trgovina d.o.o., Studenec 7b,
1260 Ljubljana-Polje, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl.
št. 11213600 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
36,440.907,40 SIT tako, da bo po zmanjšanju znašal 35,000.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe se izvede z
umikom lastnega deleža družbe.
Direktor družbe Hermes – oprema zastopstva in trgovina d.o.o. poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Hermes – oprema d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-15593/04
Popravek
V objavi sklica 11. redne skupščine družbe Medex d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004, Ob-14331/04
se v 2.a) točki predlog sklepa uprave in nadzornega sveta pravilno glasi:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v
višini 461,887.037,61 SIT se uporabi v višini 30,000.000,00 SIT za oblikovanje sklada
lastnih delnic, ostanek bilančnega dobička
v vrednosti 431,887.037,61 SIT pa ostane
neuporabljen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
Uredništvo
Ob-15385/04
Popravek
V objavi sklica 8. seje skupščine družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14543/04, se v 6. točki drugi odstavek
pravilno glasi:
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2003 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in poročilom uprav in nadzornega sveta o
pripojitvi prevzete družbe Integral Primorska
d.o.o. k prevzemni družbi Avrigo d.d. Nova
Gorica, je na vpogled vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu družbe Avrigo d.d. v
Novi Gorici na Kidričevi 20 od dneva objave
dnevnega reda do seje skupščine.
Uredništvo

Št.
Ob-15536/04

Dopolnitev dnevnega reda
Na podlagi predloga delničarja in v
skladu z določbami 286. člena Zakona o
gospodarskih družbah, objavlja uprava Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana predlog delničarja za dopolnitev dnevnega reda
14. redne skupščine delničarjev Slovenske
izvozne družbe, d.d., ki bo 24. junija 2004,
z naslednjo točko dnevnega reda:
5. Izvolitev nove članice nadzornega
sveta
1. Skupščina družbe z dnem 24. 6. 2004
razreši članico nadzornega sveta mag. Matejo Mešl, dosedanjo državno sekretarko na
Ministrstvu za gospodarstvo, ker je podala
odstopno izjavo.
2. Skupščina družbe izvoli za članico
nadzornega sveta mag. Heleno Kamnar, državno sekretarko na Ministrstvu za finance,
po predlogu delničarja Republike Slovenije,
z mandatom štirih let.
Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana
Ladislav Artnik, član
Marko Plahuta, predsednik
Ob-14840/04
Generalni direktor družbe Avtotehna
d.d. na podlagi 53. člena Statuta družbe
sklicuje
17. zasedanje skupščine
delničarjev delniške
družbe Avtotehna d.d.,
ki bo v sredo, dne 7. julija 2004 ob 14.
uri v sejni sobi družbe Atrik d.o.o., na Litijski
cesti 261, Ljubljana – Dobrunje.
I. Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika 17.
zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne
d.d. se izvoli Peter Štrbenk.
V verifikacijsko komisijo 17. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se
izvolijo:
– Polona Križaj Krajnik – predsednica,
– Peter Jan – član,
– Mirjam Božovič – članica.
2. Predstavitev letnega poročila Skupine
Avtotehna za leto 2003 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice generalnemu direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
v višini 1.134,317.992,43 SIT se uporabi
kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida leta 1994 in leta
1997, v višini 268,321.000 SIT se uporabi
za izplačilo dividend v bruto znesku 1.000
SIT na delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 865,996.992,43 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi pa se prenese
v naslednje leto.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa delničarjem, ki so bili kot
lastniki delnic Avtotehne d.d. vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
– klirinško depotni družbi na dan 6. 7. 2004
po izvršenih vseh preknjižbah prenosa delnic, izvršenih tega dne.
Znesek neizplačanih dividend se po preteku petih let od datuma skupščine prenese
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na druge rezerve iz dobička. Znesek dividend za delnice Avtotehne d.d., ki bodo na
dan skupščine, to je 7. 7. 2004 v njeni lasti,
se z istim dnem prenese na druge rezerve
iz dobička družbe. Oba zneska ugotovi generalni direktor družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico generalnemu direktorju in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 3: za pooblaščenega
revizorja letnih računovodskih izkazov za
leto 2004 se imenuje revizijska družba In
Revizija družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska c. 54 (4. nadstropje),
od dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 8.
in 14. uro. Od tega dne dalje bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni
strani www.avtotehna.si/skupscina.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana ob 14. uri. Kolikor
tedaj skupščina ne bo sklepčna v skladu s
prvim odstavkom 56. člena Statuta družbe,
bo zasedanje skupščine istega dne ob
15. uri na istem kraju, ko bo skupščina v
skladu z drugum odstavkom 56. člena Statuta družbe veljavno sprejemala odločitve
ne glede na število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na
skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo
udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do
6. 7. 2004 do 14. ure po pošti, faksu ali z
osebno vročitvijo na sedež Avtotehne d.d.
– Uprava, Slovenska c. 54, Ljubljana, faks
01/230-16-14. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa
pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava
pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe
in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe
ves čas, ko je možen vpogled v gradivo za
to skupščino, lahko pa se z njim seznanijo
na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba navedenih obrazcev za prijavo
udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata
pa vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in
EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih
oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom
iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se verifikacijski komisiji
predložijo tudi vsa originalna pooblastila.
Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti
prejmejo glasovnice in morebitno dodatno
gradivo za skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih
(Ur. l. RS, št. 47/97 in 56/99).
Avtotehna d.d. Ljubljana
generalni direktor
Jordan Kocjančič

Stran

3662 /

Št.

61 / 4. 6. 2004

Št. 410
Ob-14933/04
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela
Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5,
uprava sklicuje
13. sejo skupščine družbe
Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe v sejni sobi pritličja stolpnice Dela
v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag.
Janko Arah,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
1.385,687.528,65 SIT, ki je sestavljen iz
bilančnega dobička za leto 2003 v višini
319,629.402,29 SIT in bilančnega dobička
preteklih let v višini 1.066,058.126,36 SIT,
se uporabi:
– 174,285.600 SIT za dividende, to je
300 SIT bruto dividende na delnico.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela
Prodaje v delniški knjigi centralnega registra
pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške
knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička.
Družba bo dividende izplačala v roku 60 dni
po skupščini
– nagrado upravi 8,200.000 SIT.
– nagrado nadzornemu svetu 9,300.000
SIT.
Dajatve nad bruto nagradami v višini
2,159.990 SIT se izplačajo iz nerazdeljenega dobička leta 2000,
– prenos dobička 1.191,741.938,65 SIT.
Vir za delitev je:
– del bilančnega dobička iz leta 1999
8,472.388,97 SIT,
– del bilančnega dobička iz leta 2000
185,473.201,03 SIT.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze
Dela Prodaje, d.d. za leto 2004 se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Renoma,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
zasedanja skupščine.
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Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
časopisu »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo
upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Uprava Dela Prodaje, d.d.
Št. 38/04
Ob-14944/04
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, vabi delničarje na
9. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 5. julija
2004 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali
je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.
Uprava obvesti skupščino o notarju, ki piše
zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Ivana Pristovnika in za
preštevalki glasov Irena Lorencin in Zdenka
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2003, revizorjevega poročila, poročila nadzornega sveta in predloga uporabe bilančnega dobička.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme na znanje letno poročilo
Informatike d.d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2003.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
znaša 3,190.955,66 SIT in se prenese v poslovno leto 2004 kot preneseni dobiček.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2003.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
sprejme sklep o izbiri pooblaščene revizijske družbe v predlaganem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poob-

lastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 28. 6. 2004 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini Grad
od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do vključno 28. 6. 2004.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, d.d.
uprava družbe
Št. 4500010042
Ob-14947/04
Na podlagi 6. 3. točke Statuta Iskra
Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d. d., Lipnica, Lipnica 8,
4245 Kropa sklicujem
8. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo v sredo, 14. julija 2004 ob 11. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Jure
Prebil,
– verifikacijska komisija: Franc Kristan,
predsednik, Zvonka Bergant in Damjana
Koselj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
2.a. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2003 znaša
418,943.795,52 SIT ostane nerazporejen.
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2.c. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2004
skupščina imenuje družbo Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana.
4. Sprememba in razširitev dejavnosti
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo
se spremembe in razširitve dejavnosti družbe v predloženem besedilu.
5. Sprememba števila članov uprave.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
uprava družbe ima tri člane, predsednika
uprave – glavnega direktorja in dva člana.
Njihova delovna področja na predlog predsednika uprave – glavnega direktorja določi
nadzorni svet. Mandat uprave traja 5 let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Družbo
zastopajo člani uprave posamično.
6. Sprememba člana nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: za
člana nadzornega sveta se namesto Marka
Smole, od 14. 7. 2004 dalje, imenuje Franca Gliha.
7. Sprememba statuta in čistopis statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v
predloženem besedilu in čistopis statuta
družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O točki 1 dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točki pa
z glasovnicami.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v Splošno-kadrovskem sektorju Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbe v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani upravi na sedežu družbe. Uprava bo do utemeljenih predlogov sprejela svoja stališča ter jih najkasneje v 12 dneh po objavi tega sklica skupščine
skupaj s sklicem skupščine sporočila vsem
imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
na dan 11. 7. 2004, osebno ali njihovi pooblaščenci.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi,
kjer je shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo
pisna pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti in
sestave seznama prisotnih udeležencev ter
prevzema glasovnic.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, to je 14. 7. 2004, ob 12. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovne kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica
uprava – glavni direktor
Milan Bavec
Ob-14948/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta
delniške družbe Certa d.d. Cerkno, sklicuje
direktor družbe
13. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 6. 7. 2004 ob
10. uri v poslovnih prostorih salona hotela
Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2003
znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d.
Cerkno 1.479,125.345,42 SIT in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2003 v višini 524,347.213,51 SIT;
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let v višini 954,778.131,91 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 252,571.760 SIT prenesenega čistega
dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende, in sicer 112 SIT bruto na
delnico (2,255.105 delnic × 112 SIT);
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralno klirinški-depotni družbi d.d., Ljubljana
na dan skupščine.
– 524,347.213,51 SIT čistega dobička
družbe za poslovno leto 2003 se ne razporedi, oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih poslovnih letih;
– 702,206.371,91 SIT prenesenega
čistega dobička iz let 2002 in 2001 se ne
razporedi, oziroma bo o njem odločeno v
prihodnjih poslovnih letih;
– ostane 1.226,553.585,42 SIT nerazporejenega bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplača v breme poslovnih stroškov nagrada v višini 10,500.000 SIT bruto.
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5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2004
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 6. 7. 2004 ob 11. uri
na istem mestu, ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje d.d. Cerkno
Metod Sedej
direktor
Ob-14977/04
Na podlagi 35. in 37. člena statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
7. redno skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d,
ki bo v sredo, 7. 7. 2004 na sedežu
družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica, ob 11. uri z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje za
predsednika skupščine Ivana Tajnška, za
preštevalki glasov pa Ireno Žgank in Jožico
Šimek. Seji prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava poročila o poslovanju
družbe in poročila o delu nadzornega sveta
in preverjanju vodenja družbe v poslovnem
letu 2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z dne 26. 5. 2004 o
delu nadzornega sveta, preverjanju vodenja
družbe ter sprejemu in potrditvi letnega poročila uprave za leto 2003.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička iz poslovnega leta 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se bilančni dobiček v višini 52,966.837 SIT
prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu
svetu družbe razrešnico za delo v letu 2003
v smislu drugega odstavka 282. člena Zakona o gospodarskih družbah.
5. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina za člana
nadzornega sveta družbe imenuje Borisa
Završnika.

Stran

3664 /

Št.

61 / 4. 6. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Skupščina je seznanjena z imenovanjem
predstavnikov delavcev v nadzorni svet.
7. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2004 pooblaščeno revizijsko družbo EBIT, d.o.o., Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali 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 tajništvu družbe najmanj eno uro
pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno uro. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava družbe

d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko
udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v
delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektrogospodarstvo Slovenije –
razvoj in inženiring d.d. Maribor
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela

Ob-14978/04
Na podlagi 31. člena statuta družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenijerazvoj in inženiring d.d., Maribor, Vetrinjska
ulica 2, uprava družbe sklicuje

Ob-14981/04
Uprava družbe Trgovsko podjetje Soča
d.d. Koper, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 4, sklicuje na podlagi točke 7.3.
Statuta družbe

7. skupščino družbe
javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2004 ob 13. uri na sedežu
družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna
soba št. 326 – III. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Seji je prisoten vabljeni notar
Stanislav Bohinc iz Maribora. Skupščina
potrdi predlagani dnevni red.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2003 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija

9. skupščino,
ki bo v četrtek, dne 1. 7. 2004, ob 9. uri
na sedežu družbe v Kopru, na Pristaniški
ulici 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščini in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Obravnava in sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2003 v višini 39,170.870,38 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2003.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 skupščina imenuje: Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od

dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo pisni in utemeljen
predlog za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov na sedež
družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Trgovsko podjetje Soča d.d. Koper
uprava – direktor
Klaudio Blaževič
Ob-15000/04
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Aluminij Oprema d.d., Komen 129a in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Aluminij Oprema
d.d. sklicuje
9. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 5. 7. 2004 ob 9. uri
v prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočo
skupščine izvoli Majdo Antonič, za preštevalki glasov Marto Turk in Majdo Jazbec.
Zasedanju skupščine prisostvuje povabljeni notar Milan Mesar, ki se ga imenuje za
sestavo zapisnika.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagani dnevni red.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da sta z dnem 24. 4. 2004
podala odstopni izjavi člana nadzornega
sveta: Damijan Korošec in Igor Adlešič.
Sprejmeta se odstopa Damijana Korošca
in Igorja Adlešiča z mesta članov nadzornega sveta, tako, da jima z dnem 24. 4. 2004
preneha funkcija članov nadzornega sveta.
b) Z dnem 25. 4. 2004 se za 4-letno
mandatno obdobje izvolita dva nova člana
nadzornega sveta: Alen Tibljaš in Branko
Terčon.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo o svoji
udeležbi na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili družbi najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 2. 7. 2004 in so vpisani v delniško
knjigo pri KDD po stanju na sedmi delovni
dan pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 23. 6. 2004.
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Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, notarsko overjenim
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in dopolnitve dnevnega reda
Morebitne nasprotne predloge in dopolnitve dnevnega reda, skupaj z razumno
obrazložitvijo, naj delničarji pisno sporočijo
upravi v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo z
istim dnevnim redom veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v kadrovskem sektorju vsak
delovni dan od 10. do 14. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
direktor
Goran Živec
Ob-15001/04
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica, predsednik uprave družbe sklicuje
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 5. 7. 2004 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta
2. grupe odredov 15.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu predsednika uprave. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
2. Seznanitev delničarjev družbe s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TRAIG za leto
2003 z revizorjevim poročilom in poslovnim
poročilom predsednika uprave.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina je seznanjena s poročili in
rezultati poslovanja družbe v letu 2003.
2.2. V letu 2003 ustvarjeni dobiček v višini 2.042 tisoč SIT, se nameni za rezerve v
bilanci stanja za lastne deleže.
2.3. Skupščina podeljuje predsedniku
uprave družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 2004 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, Novo mesto.
4. Poročilo predsednika uprave o gibanju delnic v skladu lastnih delnic družbe
TRAIG.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
s Poročilom predsednika uprave o gibanju
delnic v skladu lastnih delnic družbe TRAIG.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino.
Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.

Nasprotni predlogi delničarjev so pisni,
obrazloženi s predlogi sklepov, vloženi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine na
sedežu uprave družbe.
Če skupščina ob napovedanem dnevu
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic) bo pričela
z delom uro kasneje, na istem mestu in z
enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik od
10. do 15. ure.
TRAIG d.d. Ivančna Gorica
predsednik uprave
Štefan Lazar, univ. dipl. ek.
Št. 31/04
Ob-15026/04
Na podlagi 7. člena statuta delniške
družbe Metalka zastopstva Holding d.d.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava
družbe
11. sejo skupščine družbe
Metalka zastopstva Holding d.d.,
ki bo 6. 7. 2004 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev
glasov in seznanitev s prisotnostjo notarke.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada
Kumar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: imenuje se revizor:
Ecum Revizija d.o.o. Ljubljana, Kersnikova
6, za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2004.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Čisti dobiček za poslovno leto 2003
v znesku 37,150.395,55 SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2003.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta se za ponovni mandat imenuje Igor Ivačič.
Skupščina se seznani z imenovanjem
novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev Majdo Turšič.
6. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa: oblikujejo se rezerve za
lastne delnice, in sicer iz naslova drugih rezerv iz dobička v višini 40,000.000 SIT.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se točka 3.1.
in 3. 2. Statuta tako, kot jo predlaga uprava
družbe.
8. Informacije delničarjem.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom
in dodatni izkazi, Poročilo o revidiranju in
pisno poročilo nadzornega sveta so delni-
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čarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Metalka zastopstva Holding d.d.
direktor družbe:
Oblak Jože, univ. dipl. ek.
Ob-15027/04
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z 283. členom ZGD in
7. členom statuta d.d. sklicuje
6. sejo skupščine družbe
TBJ, Tehniči biro Jesenice, d.d.,
Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo v torek, 6. 7. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa skupščine. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2003 ter obravnava in
sprejem letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2003 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni čisti dobiček na dan 31. 12. 2003 v višini 6,687.000
SIT nameni:
– 7% za udeležbo uprave v dobičku.
Ostanek dobička se razporedi:
– 60% za izplačilo dividend delničarjem,
– 40% ostane nerazporejenega.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic,
ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan seje skupščine
družbe, in sicer v roku 60 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do 3. 7.
2004.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe
TBJ, d.d.
Ob-15029/04
Na podlagi 43. člena statuta družbe Metrel
d.d., uprava sklicuje
10. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo dne 7. julija 2004 ob 14. uri na
sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
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Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Stanislav Nagode.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov: bilančni dobiček za leto 2003 znaša 536,643.344,73 in se uporabi:
– 48,467.000 SIT za dividende, to je 200
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD na dan zasedanja skupščine in na
način, kot ga bo določila uprava družbe.
Dividende se izplačajo iz čistega dobička
za leto 1997.
– 17,872.824,52 SIT za statutarne rezerve – iz preostanka čistega dobička za
leto 2003.
– 235,151.760,10 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička – iz preostanka
čistega dobička za leto 2003.
– 235,151.760,11 SIT ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 1997 (17,339.618,75 SIT),
iz dobička za leto 1999 (72,189.652,94 SIT),
iz preostanka čistega dobička za leto 2000
(41,190.582,61 SIT) in iz preostanka čistega
dobička za leto 2003 (104,431.905,81).
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta
Dosedanjim članom nadzornega sveta
poteče mandat 6. 7. 2004. Nadzorni svet
predlaga sklep:
Za 4-letni mandat v nadzornem svetu
se izvolijo:
– Marta Deisinger,
– Stanislav Nagode,
– Janez Renko.
Če bo svet delavcev do seje skupščine izvolil tiste člane nadzornega sveta, za
katere izvolitev je pristojen, bo skupščina
seznanjena z njihovo izvolitvijo.
6. Višina sejnine za člane nadzornega
sveta.
Uprava predlaga sklep: sejnina za člane nadzornega sveta znaša 45.000 SIT, za
predsednika pa 67.000 SIT.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure v času
od dneva sklica skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo tisti delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo KDD in prijavijo svojo udeležbo na skupščini 3 dni
pred sejo.
Metrel d.d.
uprava
Št. 1
Ob-15030/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO Investment,
d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje,
sklicuje uprava
tretjo skupščino
delniške družbe TRIMO Investment, d.d.,
ki bo v torek, 6. 7. 2004 ob 13. uri na
sedežu firme TRIMO Investment, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se prisotnost na skupščini,
imenujejo se:
– predsednica skupščine: Lindič Marija,
– preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2003 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 znaša 12,088.187 tolarjev.
Bilančni dobiček v višini 12,088.187 tolarjev ostane skladno z določili statuta družbe nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi
pa se prenese v naslednje leto.
2) Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z osmo alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10% lastnih delnic za sklad
lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti
višja kot 50% nad knjigovodsko vrednostjo
delnice po zadnjem revidiranem poslovnem
poročilu.
V primeru prodaje po 240. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2004 se imenuje družba IN Revizija d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.

Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež vsaj dva
delovna dneva pred skupščino, to je najkasneje do 3. 7. 2004.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino in predlog
članov nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v pravni pisarni na sedežu družbe
TRIMO Investment d.d., Prijateljeva cesta
12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan med
13. in 15. uro.
TRIMO Investment d.d., Trebnje
uprava
Ob-15032/04
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana, uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, 6. 7. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in revizorjevim mnenjem in
poročilom nadzornega sveta ter sprejem
sklepa o delitvi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2003.
2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim
poročilom uprave za leto 2003, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
2.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe v višini
206,049.475,01 SIT se uporabi na naslednji
način:
– 17,000.000 SIT, ki predstavlja del dobička iz leta 1999, se uporabi za nagrado
nadzornemu svetu,
– preostanek bilančnega dobička v višini
189,049.475,01 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
2.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje upravi družbe
in članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta 2004
revizijsko družbo Constantia UHY d.o.o.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Članom nadzornega sveta se 18. 8. 2004
izteče mandat, zato se opravijo volitve novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
nove člane nadzornega sveta se za mandat
od 18. 8. 2004 do 18. 8. 2008 izvolijo:
1. Mira Koporčič Veljič,
2. Igor Adlešič,
3. dr. Robert Blinc,
4. Franci Škulj.
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Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani,
Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
zaradi vzpostavitve evidence in prevzema
glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu
delnic, osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana
Ob-15034/04
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Grosuplje,
Adamičeva 51, vabi uprava družbe delničarje na
9. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,
Grosuplje, Adamičeva 51,
ki bo v sredo, 7. julija 2004, z začetkom
ob 10. uri, v prostorih Instalacij Grosuplje d.d, Grosuplje, Adamičeva 51.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenujeta Igor
Fehimovič in Stanka Zupan.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta naslednji
sklep: skupščina družbe sprejme poslovno
poročilo za leto 2003.
III. Potrditev plana družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina naslednji sklep: skupščina potrdi predlagani
plan družbe za leto 2004.
IV. Potrditev ustanovitve predstavništva
družbe.
Predlog sklepa: družba IMP Klima montaža d.d., Grosuplje bo predvidoma v letu
2004 skupaj z družbo Makro 5 investicije
d.o.o., Koper odprla predstavništvo v BiH,

mestu Sarajevo v lasti 50% vsakega ustanovitelja in 100% skupni lasti ustanoviteljev.
V. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta sprejme skupščina
naslednji sklep: bilančni dobiček v višini
16,276.356,03 SIT, ki je sestavljen iz dobička tekočega leta 2003 ostane nerazporejen.
VI. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina potrdi revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana za revidiranje letnih poročil za leto 2004.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe na naslovu:
Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, 14 dni pred
skupščino, in sicer vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane eno uro po predvidenem
prvotnem sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
IMP Klima montaža d.d.
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Št. 21/04
Ob-15067/04
Na podlagi 30. in 32. člena statuta Voljatel
telekomunikacije d.d., uprava družbe sklicuje
5. zasedanje skupščine
družbe Voljatel telekomunikacije d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 7. 7. 2004 ob 15. uri na sedežu
družbe, Šmartinska 106, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Janko
Jenko, za preštevalca glasov pa Tomo Pust
in Inka Nose.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilo nadzornega sveta ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta.
Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se za poslovno leto 2003 podeli
razrešnica.
4. Sprememba višine osnovnega kapitala po sklepu skupščine z dne 2. 7. 2003.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe z dne 2. 7. 2003.
Osnovni kapital družbe Voljatel telekomunikacije d.d., Šmartinska cesta 106,
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Ljubljana, se z dosedanjih 906,000.000
SIT poveča za 200,000.000 SIT tako, da
po povečanju osnovni kapital družbe znaša
1.106,000.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede:
a) z vplačilom denarnih vložkov v višini
30,900.000 SIT in
b) z izročitvijo stvarnega vložka – terjatve v višini 169,100.000 SIT, ki jo ima
I.A.F. S.p.A. Instituto Fiducario, do družbe
Voljatel telekomunikacije d.d. na podlagi
posojilne pogodbe št. 05/2003 z dne 27. 11.
2003. Za navedeni stvarni vložek bo zagotovljenih 3382 delnic z nominalno vrednostjo
50.000 SIT na delnico. V zvezi z izročitvijo
navedenega stvarnega vložka v premoženje družbe Voljatel telekomunikacije d.d. bo
med slednjo in družbo I.A.F. S.p.A. Instituto
Fiducario, sklenjena pogodba o izročitvi
stvarnega vložka.
Za predmetno povečanje kapitala se izdajo nove delnice kot sledi:
1.1 Izdajatelj delnic: Voljatel telekomunikacije d.d., Šmartinska 106, Ljubljana.
1.2 Izda se 4.000 delnic z enakimi lastnostmi kot jih imajo obstoječe delnice. Nominalna vrednost delnice je 50.000 SIT.
1.3 Skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 200,000.000 SIT. Emisijski znesek
izdaje delnic je najmanj 200,000.000 SIT.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev
do vpisa novih 3382 delnic, ki bodo zagotovljene v zvezi s stvarnim vložkom novega
delničarja I.A.F. S.p.A. Instituto Fiducario, se
izključi. Preostale delnice, za katere bodo
vplačani denarni vložki v skupnem znesku
30,900.000 SIT, imajo dosedanji delničarji
upoštevaje dosedanje kapitalsko razmerje
med njimi, prednostno pravico, pri čemer
je rok za uveljavitev njihove prednostne
pravice 30 dni.
1.4 Delnice se glasijo na ime.
1.5 Delnice so navadne.
1.6 Delnic brez glasovalne pravice ni.
1.7 Vse delnice so istega razreda – razred A.
1.8 Delnice se lahko prenašajo le na
podlagi soglasja skupščine.
1.9 Delnice se izdajo v fizični obliki v
roku 90 dni po vpisu povečanja kapitala v
sodni register.
1.10 Dividende se izplačajo v 30 dneh po
tem, ko skupščina izdajatelja sprejme sklep
o izplačilu dividend, razen če skupščina izdajatelja odloči drugače.
1.11 Delnice se vpišejo in vplačajo v roku
90 dni po sprejemu tega sklepa.
1.12 Delnice se vpišejo s pisno izjavo
(vpisnico) pri NLB d.d.
1.13 Delnice, ki bodo izdane v zvezi z
denarnimi vložki, se vplačajo ob vpisu v
gotovini pri NLB d.d. Za pridobitev delnic
v zvezi s stvarnim vložkom bosta družbi Voljatel telekomunikacije d.d. in I.A.F.
S.p.A. Instituto Fiducario, sklenili pogodbo
o izročitvi stvarnega vložka, pri čemer bo le
ta sklenjena pod odločnim pogojem, da bo
po predmetnem sklepu vpisano povečanje
osnovnega kapitala družbe Voljatel telekomunikacije d.d.
1.14 Če v roku 90 dni po sprejemu teh
sklepov ne bodo vpisane in vplačane vse
razpisane delnice, glede katerih ni izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev, bodo vpisnikom vrnjena vsa vplačila pri
NLB d.d.
1.15 Po uspešnem vpisu in vplačilu
delnic, bo uprava v roku nadaljnjih 30 dni
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razdelila delnice med vpisnike. Delnice se
vpisnikom izročijo v roku 30 dni po njihovi
izdaji.
1.16 Vpis delnic postane neobvezujoč,
če izvedba povečanja kapitala ni vpisana v
sodni register najkasneje v roku 6 mesecev
po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
Za uskladitev statuta družbe s tem sklepom se pooblasti nadzorni svet družbe.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je
bil sklep sprejet soglasno.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan na sedežu
družbe pri Inki Nose od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, za katero želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 17. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Voljatel telekomunikacije d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 110518
Ob-15082/04
Na podlagi statuta delniške družbe
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d.,
Kranj, Struževo 3b, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 6. 7. 2004 ob 10. uri v prostorih
družbe v Kranju, Struževo 3b, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov ter potrdi
povabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta za leto
2003.
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3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2003.
4. Prenehanje mandata dosedanjemu
članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev in izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: z dnem izteka mandata
preneha članstvo v nadzornem svetu dosedanjemu članu nadzornega sveta Gorazdu
Krncu. Za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se ponovno imenuje
Gorazd Krnc.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, 28 dni pred zasedanjem skupščine, vsak delovnik od 8. do 13.
ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe, najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d.
direktor
Ob-15083/04
Na podlagi 7.6.4. točke statuta družbe
VIVO INVEST, investicijsko upravljanje,
d.d., Ljubljana, Kajuhova ulica 32b, sklicuje uprava družbe
4. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 7. 2004 ob 14. uri v prostorih
uprave, Ljubljana, Vodovodna cesta 93.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine
se izvolijo:
a) predsednik: odvetnik Dušan Kecman,
b) preštevalka glasov: Petra Kapl.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček v višini 129,275.828,52 SIT se v skladu
z določbami 228., 274.a in 282. člena ZGD
uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 128,720.828,52 SIT (leto 1998 v
znesku 8.934,60 SIT in leto 2000 v znesku 128,711.893,92 SIT) ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini 555.000
SIT bruto za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta.
Nagrade članom nadzornega sveta se
izplačajo iz prenesenega čistega dobička
za leto 1997 v znesku 71.739,91 in iz prenesenega dobička za leto 1998 v znesku
483.260,09 SIT.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.

3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2004
se na predlog nadzornega sveta imenuje
družbo IN Revizija d.o.o., Linhartova 11a,
Ljubljana.
4. Sprememba dejavnosti in sprememba
statuta.
Predlog sklepa: dejavnost družbe in 3.1.
člena statuta se dopolni z:
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 5. 7. 2004 ob
14. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z besedilom sprememb statuta, bo delničarjem na vpogled na sedežu
uprave družbe, v Ljubljani, Vodovodna cesta
93, vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
VIVO INVEST, d.d.
uprava družbe
direktor
Franc Jakša
Ob-15084/04
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s statutom družbe
Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine,
ki bo v petek, 9. 7. 2004 ob 13. uri v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Leon Majerič,
– za preštevalki glasov se izvolita: Ana
Rob in Marija Kontrec.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Elektromateriala Lendava d.d. ter
konsolidiranega poročila skupine Elektromaterial skupaj z revizorskim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta z dne 17. 5. 2004 o preveritvi letnega poročila o poslovanju Elektromateriala
d.d. ter konsolidiranega poročila skupine
Elektromaterial za leto 2003 skupaj z revizijskim poročilom.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2003 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2003 v višini 170,942.744,30 SIT nerazporejen.
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b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe Elektromaterial Lendava
d.d. se za leto 2004 imenuje družba Audit,
Družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Murska Sobota, Lendavska 18.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina izvoli dva člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev:
1. Tugomirja Frajmana,
2. Roberta Graha.
Obstoječemu nadzornemu svetu poteče
mandat 15. 7. 2004. Novo izvoljeni nadzorni
svet začne opravljati funkcijo s 16. 7. 2004,
in sicer za dobo 4 let.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta pripada za delo na seji nadzornega sveta sejnina v višini 300 € za predsednika in 200 € za člana ter kilometrina,
v skladu z uredbo vlade, katere višina je
objavljena v sindikalni listi Delavske enotnosti. Vsakokratna sejnina se izplača v
tolarski protivrednosti, izračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan seje
nadzornega sveta.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po 356. členu ZGD.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni
kapital na podlagi umika 16.830 navadnih
imenskih delnic oznake ELMG z nominalno
vrednostjo ene delnice 2.000 SIT v breme
bilančnega dobička.
Delnice, ki se umikajo, so bile pridobljene
skladno s 240. členom ZGD. Sedanji osnovni kapital v višini 336.600 SIT se zmanjša za
33,660.000 SIT in znaša novi osnovni kapital 302,940.000 SIT (razdeljen na 151.470
navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 2.000 SIT), in sicer
v breme bilančnega dobička.
Osnovni kapital se zmanjša z namenom
povečanja donosnosti lastniškega kapitala
v družbi.
Pogoji za umik delnic
Ker se delnice umikajo v breme bilančnega dobička (in sicer v vrednosti 30,902.400
SIT), se določbe o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala ne uporabljajo.
V kapitalske rezerve se odvede znesek
v vrednosti 33,660.000 SIT, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih
delnic, ker so delnice umaknjene v breme
bilančnega dobička.
Razveljavitev delnic
Uprava družbe je pooblaščena, da v delniški knjigi, v kateri se vodijo nematerializirane delnice, izvede sklep skupščine.
Vpis zmanjšanja v sodni register
Uprava in nadzorni svet družbe sta pooblaščena, da prijavita predlog z zahtevkom za
vpis sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, združenega z vložitvijo predloga z zahtevkom za vpis s prijavo in vpisom
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, za vpis v sodni register.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se spremeni 4. člen Statuta delniške družbe Elektromaterial, Družbe za proizvodnjo
elektroinstalacijskega materiala Lendava
d.d., ki se spremenjen glasi: »Osnovni kapital družbe je 302,940.000 SIT in je razdeljen

med delničarje v obliki 151.470 navadnih
prosto prenosljivih nematerializiranih delnic
na ime, z nominalno vrednostjo 2.000 SIT
po delnici, ki se glasijo na ime delničarjev.
Lastništvo delnic je evidentirano v Klirinško
depotni družbi«.
Uprava in nadzorni svet družbe sta pooblaščena, da prijavita predlog z zahtevkom
za vpis sklepa skupščine o spremembi statuta.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 240. členom
ZGD-F skupščina pooblašča upravo družbe
Elektromaterial Lendava d.d., da lahko v
roku 18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa kupuje lastne delnice družbe, s tem,
da najvišja nakupna cena ne sme presegati
knjigovodske vrednosti, najnižja pa ne sme
biti manjša od 50% nominalne vrednosti
delnice ter skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala. Za nakup lastnih delnic
se oblikujejo rezerve v ustrezni višini v skladu s predpisi.
Letno poročilo o poslovanju skupaj z
revizijskim poročilom in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila sta delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od 7. do 15. ure v Službi za
organizacijo poslovanja, planiranje in splošne zadeve na Kolodvorski 8, Lendava.
Preostalo gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 7. do
15. ure v Službi za organizacijo poslovanja,
planiranje in splošne zadeve na Kolodvorski
8, Lendava.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe,
ki jo vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v Službi za organizacijo poslovanja,
planiranje in splošne zadeve pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Štefan Šoš, univ. dipl. soc.
Ob-15085/04
Uprava Prve pokojninske družbe d.d.,
Dunajska 58, Ljubljana, v skladu z 8.2.1
točko Statuta sklicuje
7. redno skupščino
Prve pokojninske družbe d.d.,
ki bo 5. 7. 2004 ob 14. uri na sedežu
družbe Dunajska 58, Ljubljana.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Silvo Svete, za preštevalca glasov
se izvolita Damjan Belič in Bojan Kranjc.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec iz Ljubljane.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z novimi vložki, nejavna ponudba delnic razreda A in delnic razreda B, izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev za
vpis in vplačilo delnic razreda B.
Predlog sklepa: povečanje osnovnega
kapitala iz tega sklepa se izvede in nove
delnice se izdajo na naslednji način ter pod
naslednjimi pogoji:
Izdajatelj novih delnic je: Prva pokojninska družba d.d., Dunajska 58, Ljubljana.
Osnovni kapital družbe Prva pokojninska
družba, d.d.. Dunajska cesta 58, Ljubljana,
ki znaša 1.133,710.000 SIT se z novimi
vložki poveča za 2.509,520.000 SIT, tako
da bo znašal po povečanju 3.643,230.000
SIT oziroma za ustrezno nižji znesek v
skladu z določili tega sklepa. Za ugotovitev
višine dejansko izvršenih vplačil v osnovni
kapital družbe in na tej podlagi določitev
zneska povečanja osnovnega kapitala se
pooblašča nadzorni svet družbe.
Nominalna vrednost celotne izdaje
novih delnic znaša 2,509.520 SIT, od tega
809,520.000 SIT oziroma ustrezno manj
v primeru, da vse delnice razreda A niso
vpisane in vplačane in 1.700,000.000
SIT oziroma ustrezno manj v primeru,
da vse delnice razreda B niso vpisane in
vplačane.
Emisijska vrednost ene nove delnice razreda A je 21.000 SIT, emisijska vrednost ene
delnice razreda B je 10.000 SIT.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic razreda A je 1.699,992.000 SIT oziroma ustrezno manj v primeru, da vse delnice
razreda A niso vpisane in vplačane. Emisijska vrednost celotne izdaje delnic razreda
B je 1.700,000.000 SIT oziroma ustrezno
manj v primeru, da vse delnice razreda B
niso vpisane in vplačane.
Vrsta in razred novih delnic: povečanje
se opravi z izdajo 80.952 novih navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene
nove delnice 10.000 SIT, ki z že izdanimi
delnicami tvorijo isti razred (razred A) in z
izdajo 170.000 prednostnih imenskih neglasovalnih kumulativnih delnic z nominalno
vrednostjo ene nove delnice 10.000 SIT, ki
tvorijo delnice razreda B. Brez glasovalnih
pravic se izdajajo delnice, ki predstavljajo
47% celotnega osnovnega kapitala oziroma
vseh izdanih delnic družbe.
Značilnosti novih delnic razreda A: nove
delnice razreda A so navadne imenske
delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova
delnica daje njenemu imetniku pravice,
določene s statutom družbe za druge že izdane delnice. Vse delnice razreda A tvorijo
en razred.
Značilnosti novih delnic razreda B:
delnice razreda B so prednostne imenske
kumulativne delnice brez glasovalne pravice. Vsaka delnica daje njenemu imetniku
pravico do zajamčene fiksne dividende v
višini 6% od nominalne vrednosti delnice,
ki se poveča v sorazmerju z neto donosom
na kapital družbe, izkazanem v potrjenih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo
poslovno leto, vendar največ do 10% nomi-
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nalne vrednosti delnice. Zajamčena dividenda se poveča in sicer, za vsak odstotek ugotovljenega neto donosa na kapital družbe, ki
je večji od 9%, se dividenda poveča za 0,5%
nominalne vrednosti delnice. V primeru likvidacije družbe se vsakemu imetniku delnice
razreda B prednostno izplača nominalna
vrednost delnice in vse še neizplačane
zajamčene dividende, pri čemer se za zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni
del zajamčene dividende glede na čas do
dneva likvidacije. Delnicam razreda B pripadajo vse druge pravice, ki so določene
s statutom družbe za delnice razreda A, z
izjemo glasovalnih pravic. Vse delnice razreda B tvorijo en razred.
Delnice razreda A in B so prenosljive
v skladu z določbami statuta družbe in
Zakonom o nematerializiranih vrednostnih
papirjih.
Nominalna vrednost ene nove delnice
razreda A in delnice razreda B je 10.000
SIT.
Prednostna pravica do nakupa novih
delnic: delničarji, ki so na dan 1. 7. 2004
vpisani v delniško knjigo kot delničarji
izdajatelja, imajo prednostno pravico do
vpisa in vplačila novih delnic razreda A v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe pred njegovim povečanjem.
Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan
roka za vpis in vplačilo delnic s strani
prednostnih upravičencev, določen v tem
sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice
posameznih prednostnih upravičencev
bodo ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim delničarjem družbe.
Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo delnice ne glede na njihov delež v
osnovnem kapitalu družbe, pri čemer se bo
upoštevalo pravilo prednosti glede na vrstni
red vpisa do popolnega prevzema vseh izdanih delnic.
Prednostna
pravica
obstoječih
delničarjev do vpisa delnic razreda B je
izključena.
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic
v centralni register »KDD Centralno klirinško
depotna družba d.d.« je pooblaščena uprava družbe, ki bo nalog za izdajo delnic izdala
v 15 dneh po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic bodo vpisniki obveščeni s priporočeno
pošto.
Način izplačila dividende: novim delnicam se dividende izplačujejo na način
določen s statutom družbe in vsakokratnim
sklepom skupščine o delitvi bilančnega
dobička, pri čemer so nove delnice razreda A udeležene pri dobičku za poslovno
leto 2004 v višini, ki je sorazmerna času od
njihovega vplačila do zaključka poslovnega
leta.
Delnice razreda B so kumulativne, kar
daje njenemu imetniku pravico do izplačila
vseh še neplačanih fiksnih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic izplačajo
kakršnekoli dividende. Za poslovno leto
2004 delnicam razreda B pripada proporcionalni del fiksne dividende od dneva vplačila
delnice dalje.
Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence do delnic razreda A se bo
začel 5. 7. 2004 in bo potekal do vključno
19. 7. 2004. Vpis in vplačilo delnic v drugem
krogu se bo začel 20. 7. 2004 in bo potekal
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do vključno 2. 8. 2004, oziroma do vplačila
vseh delnic.
Vpis in vplačilo delnic razreda B se bo
začel 5. 7. 2004 in bo potekal vključno do
2. 8. 2004 oziroma do vplačila vseh delnic.
Poziv za vpis in vplačilo delnic razreda
A bo poslan vsem delničarjem, ki so na
dan 1. 7. 2004 vpisani v delniško knjigo kot
delničarji izdajatelja, s priporočeno pošto.
Celotna izdaja delnic razreda B predstavlja
nejavno izdajo po določbah zakona o trgu
vrednostnih papirjev.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih družbe
v Ljubljani, Dunajska 56, vsak delovni dan v
času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane v gotovini na transakcijski račun družbe pri NLB
d.d., št. 02913-0090060183, najkasneje do
izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega sveta
družbe podaljša rok za vplačilo delnic najdlje
do 13. 8. 2004.
Rok za vrnitev vplačila v primeru
neizdaje delnic: če ne pride do registracije
izvedbe povečanja osnovnega kapitala
v roku 180 dni od izteka roka za vpis in
vplačilo delnic, postanejo vsi vpisi delnic
neobvezujoči. Uprava bo vpisnike obvestila
o nastopu navedenega primera. V primeru,
da vpisnik v roku dveh delovnih dni od prejema obvestila vpis prekliče v pisni obliki, se
mu že vplačani vložek vrne v roku 15 dni od
prejema preklica.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se vpisnikom izročijo v
skladu s pravili »KDD centralna klirinško
depotne družbe d.d.« za izročitev nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Možnost preoblikovanja delnic
Nove delnice se lahko preoblikujejo po
vrsti in razredu skladno s statutom družbe
in veljavnimi predpisi.
Prednostna pravica imetnikov novih delnic v primeru novih izdaj delnic
Imetniki novih delnic imajo prednostno
pravico v primeru novih izdaj delnic skladno
s statutom družbe in vsakokratnim veljavnim
sklepom skupščine.
3. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
skladno s sklepi sprejetimi na skupščini
družbe tako, da bo mogoče izvesti vpis
povečanja osnovnega kapitala in posledično
temu sprememb statuta družbe v sodni register in izvršiti izdajo delnic skladno s sklepom o izdaji delnic.
Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda je
delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do
16. ure od dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
prejema sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim stališčem posredovala delničarjem in
članom nadzornega sveta.
Pogoj za udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice je prijava
udeležbe na skupščini na sedežu družbe v
registrirni pisarni ali s pisno prijavo, naslov-

ljeno na upravo družbe, in sicer najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo;
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom dne 5. 7. 2004
ob 14.30, na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju skupščine le ta veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Prva pokojninska družba d.d.
uprava družbe
Ob-15086/04
Na podlagi točke 6.5. Statuta družbe
Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
8. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 8. 7. 2004, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1.Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje
notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 in
s poročilom nadzornega sveta družbe LIP
Radomlje d.d. in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s poročilom
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2003.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe, se bilančni dobiček poslovnega leta 2003 v višini 120,285.570 SIT
prenese v naslednje leto.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
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Predlog sklepa:
5.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2004, se imenuje revizijska
družba Texima – Konta d.o.o., Žirovnica,
Moste 74b.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 4. 7. 2004.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova
15, Radomlje, pri Ivi Pohlin, vsak dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila,
še ime in priimek in naslov pooblaščenca
ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov
pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v kadrovski službi, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
uprava
Ob-15087/04
V skladu s 27. členom Statuta Nove KBM
d.d. Maribor sklicuje uprava banke
9. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,
ki bo potekala dne 7. julija 2004 ob 12.
uri v prostorih Nove KBM d.d. v Mariboru, Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna
soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Janeza
Erjavca,
– za preštevalca glasov: Maksimiljana
Judra in Marijano Hunjadi.
3. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2003 z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom Nove
KBM d.d. za leto 2003 z mnenjem revizijske
družbe Deloitte & Touche in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Nove KBM d.d. za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina banke se
seznani s predloženim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2003 z mnenjem
nadzornega sveta, z letnim poročilom Nove

KBM d.d. za leto 2003 z mnenjem revizijske
družbe Deloitte&Touche in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Nove KBM d.d. za leto 2003.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2003 s predlogom podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM
d.d. za poslovno leto 2003.
Predlog sklepov:
1. Na podlagi predloga uprave banke in soglasja nadzornega sveta banke
se bilančni dobiček za leto 2003 v višini
2.565,287.137,56 SIT uporabi za:
– izplačilo delničarjem 1.667,008.000
SIT, kar znaša 595,36 SIT bruto na delnico,
– za statutarne rezerve 898,279.137,56
SIT.
Dobiček se izplača delničarjem, ki so bili
na dan 9. 7. 2004 vpisani v delniško knjigo,
in sicer v dveh enakih obrokih po 50% v mesecu juliju in mesecu oktobru.
2. Skupščina Nove KBM d.d. podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu
Nove KBM d.d. za poslovno leto 2003.
5. Predlog razširitve dejavnosti banke.
Predlog sklepa: dejavnost banke se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
K 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti
d.n.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejema spremembe in dopolnitve statuta Nove
KBM d.d. v besedilu, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet banke.
7. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM d.d. za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina banke na
predlog nadzornega sveta Nove KBM d.d.
za pooblaščenega revizorja Nove KBM
d.d.za leto 2004 imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar na
skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
od 8. 6. 2004 dalje do dneva skupščine v
tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja
4, V. nadstropje.
Uprava Nove KBM d.d.
Črtomir Mesarič
predsednik
Drago Pišek
član
Matjaž Kovačič
član
Ob-15088/04
Na podlagi 35. in 37. člena statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka, d.d., Cesta 1. maja 14, uprava
sklicuje
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3. skupščino
D.P. Steklarne Hrastnik, družbe
pooblaščenke, d.d., Hrastnik, Cesta
1. maja 14,
ki bo dne 5. 7. 2004 ob 16.30, na sedežu
družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednika skupščine: mag. Stojana Binderja,
– dve preštevalki glasov: Sabina Medved
in Mojca Lavrič,
– 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 pokrivanju izgube
za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: izguba
ustvarjena v letu 2003 v višini 4,028.835,78
SIT bo pokrita v naslednjih poslovnih letih.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2003.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9. do 11. 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, ki so vpisani v delniško
knjigo, 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, 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 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-15089/04
Na podlagi VII. člena Statuta družbe
Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
12. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v četrtek, 8. julija 2004 ob 14. uri na
sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je naslednji dnevni red in
predlogi sklepov:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Erika Braniselj. Skupščina potrdi organe
skupščine in predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2003:
– bilančni dobiček znaša 83,342.712,04
SIT,
– za izplačilo dividend se nameni
25,000.000 SIT (iz nerazporejenega dobička iz leta 1999, 2000), kar pomeni 88,10 SIT
bruto oziroma 66,07 SIT neto na delnico,
– nerazporejeno ostane 58,342.712,04
SIT bilančnega dobička,
– za nagrado upravi in nadzornemu
svetu se razdeli 1200 lastnih delnic v breme
tekočega poslovanja.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90-ih dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2004 imenuje revizorska hiša Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o, Tržaška 132, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 5. 7. 2004, v
pisni obliki na sedežu družbe in so na ta dan
evidentirani kot imetniki delnic družbe v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z
utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru.
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa tiskarna d.d., Žiri
uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-15127/04
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, uprava družbe sklicuje
8. skupščino delničarjev
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec,
ki bo v četrtek, dne 8. julija 2004 ob
13. uri na sedežu družbe Tovarniška 36,
Logatec.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa: izvoli se:
– predsednik skupščine: Marjan Nagode,
– preštevalki glasov: Marija Žagar in Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2003 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2003
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega in konsolidiranega letnega
poročila za leto 2003.
b) Skupščina upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za delo v
letu 2003.
3. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini v
sprejem naslednji predlog sklepa: za pooblaščenega finančnega revizorja za leto
2004 se imenuje družbo KPMG Slovenija,
d.o.o. Ljubljana.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta v skladu z 274.a členom Zakona o
gospodarskih družbah je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica
v času med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Na dan skupščine delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30, na istem kraju. Skupščina
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica:
Danijela Rus, univ. dipl. ek.
Ob-15128/04
Na podlagi 34. člena Statuta družbe
Daimond Trgovina in zastopanje d.d.,
Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri
Gorici, uprava družbe sklicuje

5. redno skupščino delničarjev,
v četrtek, dne 8. julija 2004 ob 12. uri v
sejni dvorani Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Dragoljevič Žarko,
– za preštevalki glasov se izvolita: Krapež Iva, Komel Alenka.
(Predstavitev izbranega notarja.)
2. Volitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta s štiriletnim mandatom se izvolijo predlagani kandidati: Tomažič Franc,
Golubič Miroslav, Dragoljevič Žarko, Bon
Darjo.
3. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2003
ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2003.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
1. Bilančni
dobiček
v
višini
1.074,555.924,25 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
5. Nagrada nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na podlagi 55. člena
statuta družbe se iz razširjenega dobička
družbe izplača članom nadzornega sveta
nagrada v višini 2% od čistega dobička
pred obdavčitvijo, kar znaša 11,066.289,34
SIT bruto. Nagrada se izplača v 30 dneh po
seji skupščine.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: iz statuta družbe Daimond
d.d. se črtata 55. in 63. člen. Skupščina družbe sprejme prečiščeno besedilo statuta.
7. Sprejem sklepa o višini sejnin za člane
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada za pripravo in udeležbo na
sejah, sejnina, v višini 70.000 SIT neto za
predsednika in 50.000 SIT neto za člane
nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta
so upravičeni do povračila vseh potrebnih
stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.
8. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovno leto 2004 imenuje revizijsko hišo
BDO EOS Revizija d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
30. junija 2004 vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d
Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino
mora biti podana v pisni obliki najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine. Pooblaščenec za udeležbo oziroma glasovanje
na skupščini mora pooblastilo priložiti prijavi. Delničarje – pravne osebe, zastopa
na seji skupščine njihov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Pooblastila se trajno
hranijo pri družbi.
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Gradivo in predlogi sklepov za skupščino, s predlaganimi spremembami statuta
družbe, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu, od dneva objave
sklica do zasedanja skupščine, vsak delovni
dan od 9. ure do 13. ure. Delničarji se predstavijo z osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 12. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 12.30, ne glede na
višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic, zato
prosimo udeležence, da imajo s seboj osebni dokument zaradi identifikacije.
Daimond trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
Dragan Valenčič, direktor
Št. 05/04
Ob-15137/04
Uprava delniške družbe A-MB d.d., Maribor, Jadranska cesta 25, sklicuje na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah in statuta
družbe
7. skupščino
družbe A-MB d.d.,
ki bo v torek 6. 7. 2004, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Jadranska cesta 25, 2000
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se organi skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov. Na skupščini bo prisoten notar.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2003 in
poročilom nadzornega sveta iz 274. člena
ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom uprave o
poslovanju družbe v letu 2003 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2003.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2003
ter se jima podeli razrešnico.
4. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo z dnem 1. 9. 2004.
Predlog sklepa: družba A-MB d.d. se z
dnem 1. 9. 2004 iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, ki
bo poslovala:
– s firmo A-MB, trgovina in storitve,
d.o.o.,
– s skrajšano firmo A-MB d.o.o.,
– s sedežem Jadranska cesta 25, 2000
Maribor,
– ter drugimi značilnostmi, razvidnimi iz
Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo A-MB, trgovina in storitve,
d.o.o. (prečiščenega besedila), ki je priloga
tega sklepa.
Vse delnice družbe A-MB d.d., se spremenijo v poslovne deleže in jih prevzamejo
družbeniki, in sicer vsak delničar oziroma po
preoblikovanju družbenik dobi in prevzame
en poslovni delež, ki je enak skupni nominalni vrednosti vseh njegovih delnic.
Delniški kapital družbe A-MB, trgovina
in storitve, d.d. v višini 486,487.000 SIT
se vpiše kot osnovni kapital družbe A-MB,
trgovina in storitve, d.o.o.

Družba ne bo imela nadzornega sveta,
zato se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta, in sicer Primož Butinar, Margareta
Barle in Mihael Iglar.
Družbo bo zastopal direktor, zato z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register preneha pooblastilo za zastopanje uprave družbe.
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za direktorja družbe imenuje Bojan
Košar, stanujoč Efenkova ulica 28, 2000
Maribor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Skupščina sprejme Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo A-MB,
trgovina in storitve, d.o.o. (prečiščeno besedilo), v tekstu in vsebini, ki je priloga tega
sklepa, s tem, da se kot družbeniki vpišejo:
– v prvem členu družbeniki, ki v skladu z
drugim odstavkom tega sklepa prevzamejo
poslovne deleže,
– v petem členu družbeniki z višino
osnovnih vložkov v skladu z drugim odstavkom tega sklepa.
Za podpis Pogodbe o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo A-MB, trgovina in
storitve, d.o.o. (prečiščenega besedila), skupščina pooblašča predsednika te skupščine.
5. Pokrivanje izgube prejšnjih let.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega
leta 2000 po stanju na dan 31. 12. 2003,
v višini 81,066.188,76 SIT se na dan 1. 1.
2004 krije v breme splošnega prevrednotovalnega popravka vpoklicanega kapitala v
višini 39,689.028,72 SIT.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2004.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 se imenuje:
Iteo-Abeceda d.o.o., Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe na dan izvedbe skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo
uprave družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
javijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine eno uro za
prvim sklicem, z enakim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov in predlogom Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo A-MB,
trgovina in storitve, d.o.o. (prečiščeno besedilo), je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe od 4. 6. 2004 do 6. 7. 2004
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
A-MB d.d.
uprava
Bojan Košar
Št. 31
Ob-15156/04
Na podlagi 43. člena statuta družbe
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava sklicuje
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8. sejo skupščine
družbe SŽ-Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 28,
ki bo dne 7. 7. 2004 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Hladilniška pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Marija Jenko, Ivanka Dolinar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
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 Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Tržaška cesta 132,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
uprava
Herbert Jeglič
Ob-15315/04
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova
cesta 30, Ljubečna, uprava sklicuje
8. redno skupščino
Ljubečne Celje, d.d., Ljubečna,
ki bo v ponedeljek, 5. 7. 2004 ob 13.
uri, v dvorani Krajevne skupnosti Ljubečna, Kocbekova 45, Ljubečna, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila z mnenjem
revizorja za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo z mnenjem revizorja za poslovno leto
2003.
3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave v poslovnem letu 2003
ter ji podeli razrešnico.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 ter mu podeli razrešnico.
5. Razrešitev dosedanjega NS in imenovanje novega NS.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji
nadzorni svet.
Izvoli se nov nadzorni svet v sestavi:
Aleš Maček, mag. Mitja Terče, Kristijan
Kontarščak.
6. Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja poslovnega leta 2004 se imenuje
revizijsko hišo Renoma iz Ljubljane.
Gradivo, za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od
9. do 12. ure v času od sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 30. 6. 2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji
in ne glede na predhodno pisno prijavo.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic, ki
jih prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14.uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Ljubečna Celje, d.d.
uprava
Emil Štukelj
Ob-15345/04
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice sklicujem
6. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 7. 7. 2004 ob 15. uri v prostorih ENOS – Energetika, d.o.o., Jesenice,
C. železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
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Predlog sklepa uprave:
– za predsednika skupščine se imenuje
Mojca Smolej,
– za preštevalca glasov se imenuje Peter Šimnic.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Sprejem letnega poročila uprave za
leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: letno poročilo za leto 2002 se sprejme v predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini
38,089.391,57 SIT ostane nerazporejen.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
podjetja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Dopolni se seznam dejavnosti, ki jih
opravlja družba z naslednjimi dejavnostmi:
55.400 Točenje pijač.
Spremeni se šifra in naziv dejavnosti, da
bo dejavnost v skladu z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti:

Stara šifra
1598
2411
4531
4533
4534
4543

Nova šifra
15.980
24.110
45.310
45.330
45.340
45.430

Naziv
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
Proizvodnja tehničnih plinov
Električne inštalacije
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
Druge inštalacije pri gradnjah
Oblaganje tal in sten

5119

51.190

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

5134

51.340

5151
5153

51.510
51.530

5154

51.540

5170
5212

51.900
52.120

5225

52.250

5245

52.450

5248

52.488

5272
5274
6024
6521
7134
7482
74843

52.720
52.740
60.240
65.210
71.340
74.820
74.873

Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje
Druga trgovina na debelo
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami
Trgovina na drobno z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,d.n.
Popravilo električnih gospodinjskih naprav
Druga popravila izdelkov široke porabe
Cestni tovorni promet
Finančni zakup (leasing)
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
Pakiranje
Druge poslovne dejavnosti,d.n.

Šifro dejavnosti 40200 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži se nadomesti
s šiframa:
40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži
5. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje družbo
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva 30, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delav-

nik od 9. do 11. ure pri Mojci Smolej v prostorih ENOS – Energetika, d.o.o., Jesenice,
C. železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo le
delničarji, vpisani na dan 31. 12. 2002 v
delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami,
če delničarji ne odločijo, da bo glasovanje tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
prevzame glasovnice ob registraciji pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepi se sprejemajo z večino oddanih
glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Št. 452
Ob-15347/04
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in 36. členom Statuta družbe IGM
Zagorje Industrija gradbenega materiala,
d.d., s sedežem Savska cesta 1, Zagorje
ob Savi, uprava sklicuje
9. sejo skupščine
delničarjev IGM Zagorje, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 5. 7. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi družbe, Savska cesta 1, Zagorje
ob Savi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev
glasov, imenovanje notarja ter ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Staša Lepej, za preštevalki glasov se izvolita Marida Sikovšek
Podbregar in Vojka Bricl in imenuje notarka
Marjana Kolenc Rus za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček za leto 2003 v višini 80,365.522,32 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2003
v višini treh sejnin.
5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in o izključitvi
prednostne pravice.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 601,051.000 SIT in je razdeljen
na 601.051 delnic z nominalnim zneskom
1.000 SIT, se poveča s stvarnim vložkom
za znesek 30,000.000 SIT, tako da po povečanju znaša 631,051.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 30.000 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT in z enakimi
lastnostmi, kot jih imajo že izdane delnice.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnim vložkom z izročitvijo nepremičnin: parc. št. 237/4 S, vpisane v z.k. vl. št.

121, k.o. Bizeljsko, parc. št. 500/2 in 500/3,
vpisane v z.k. 210, k.o. Mali vrh, parc. št.
500/1, vpisane v z.k. vl. št. 133, k.o. Mali
vrh in parc. št. 489/1 in 489/2, vpisane v z.k.
vl. št. 194, k.o. Mali vrh, ki je v naravi Rudnik Globoko, v vrednosti 30,000.000 SIT.
Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena z
revizorskim mnenjem revizijske hiše KMPG
Slovenija, d.o.o.
Stvarni vložek se pridobi od delničarja
– gospodarske družbe Salonit Anhovo,
Gradbeni materiali, d.d., Anhovo, Deskle,
Vojkova ulica 1, matična številka 5043816,
ki pridobi 30.000 delnic v nominalni vrednosti 30,000.000 SIT.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic na podlagi osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se izključi.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe
(uskladitev besedila statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic, razširitev dejavnosti družbe ter črtanje
38. člena) v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe.
7. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za opravljanje revizije za
leto 2004 imenuje KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
8. Informacija o imenovanju članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z informacijo o imenovanju Krznar Janeza
in Štefke Šparlek za nova člana nadzornega
sveta, kot predstavnika delavcev.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta ter pogodbo o vnosu stvarnega vložka, je delničarjem na vpogled v
splošno kadrovski službi družbe, v Zagorju
ob Savi, Savska cesta 1, vsak delovni dan
v tednu od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, na sedež družbe, pošljejo
pisne, razumno utemeljene predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic na ime, ki so 10 dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo, vodeno v centralnem registru pri
KDD, d.d. ali njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo člani
nadzornega sveta in uprava, tudi če niso
delničarji.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepe k 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točki
dnevnega reda sprejemajo delničarji z navadno večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Sklepe k 5. in 6. točki
dnevnega reda sprejemajo delničarji s 3⁄4
večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo
mora biti pisno in dostavljeno upravi 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
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Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala, d.d.
uprava družbe
Ob-15365/04
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
6. sejo skupščine,
ki bo v dne 7. 7. 2004 ob 12. uri v sejni
sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1,
Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Vero Žlabravec, za preštevalca glasov Vero Bric in za notarja Mira
Bregarja.
2. Seznanitev skupščine z uskupinjenim
letnim poročilom skupine družb Predilnice
Litija holding d.d. za leto 2003, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi uskupinjenega letnega poročila družbe Predilnice Litija
holding d.d., odločanje o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z uskupinjenjim letnim poročilom uprave za leto 2003
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi uskupinjenega letnega poročila
družbe za leto 2003.
Bilančni dobiček za leto 2003 znaša
13,768.739,99 SIT in se ne razporedi. O
njem bo odločala skupščina v naslednjih
letih.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za leto 2003.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 733,624.000 SIT in je razdeljen na
91.703 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 8.000 SIT za eno delnico, se
zmanjša za 34,384.000 SIT zaradi umika
4.298 lastnih delnic tako, da znaša novi
osnovni kapital 699,240.000 SIT.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa v sodni register.
4. Obravnava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sledi:
Spremeni se 7. člen, tako da se na
novo glasi: osnovni kapital družbe je
699,240.000 SIT.
Spremeni se 8. člen, tako da se na novo
glasi: osnovni kapital je razdeljen na 87.405
navadnih delnic razreda A z nominalno vrednostjo 8.000 SIT za eno delnico.
Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta za podpis prečiščenega
besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
svet se za revidiranje letnega poročila za
leto 2004 imenuje revizijska hiša Revidis
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 22.
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6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 7. 7. 2004 ob 13. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z uskupinjenim letnim poročilom skupine družb
Predilnice Litija holding d.d. za leto 2003
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi uskupinjenega letnega poročila je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, soba št. 7, vsak dan od 13. do
15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
uprava
Manja Tesla
Št. 9-2004
Ob-15380/04
Na podlagi določil 18. člena Statuta družbe uprava sklicuje
10. skupščino delniške družbe
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in
trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 8. julija 2004, ob
11.30, na sedežu družbe, Dolenjska cesta
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1: za predsednika skupščine se
izvoli odvetnika Zorana Pečnika, za preštevalca glasov Majdo Nikolovski in Janko
Slanc, za izdelavo notarskega zapisnika se
določi notarko Nado Kumar ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave;
k točki 2:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2003;
2.2. Bilančni dobiček poslovnega leta
2003 v višini 78,433.760,93 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina
odločala v naslednjih poslovnih obdobjih;
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003;
k točki 3:
3.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v roku 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa pridobiva lastne delnice, pri čemer skupni nominalni znesek vseh
lastnih delnic, ki jih ima družba, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena delnic lahko znaša najmanj 800
SIT in največ 3.000 SIT na delnico.
3.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko umakne lastne delnice brez nadalnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
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k točki 4: za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2004 skupščina imenuje revizijsko družbo IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2003, poročilo nadzornega sveta o preveritvi
in sprejemu letnega poročila, skupaj z ostalim gradivom po dnevnem redu skupščine
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani in sicer
vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi
družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo
za fizične osebe vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega
sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če
niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točki 2. in 3., kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30, z istim dnevnim redom.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna Ljubljana
uprava družbe
Anton Prašnikar
Ob-15396/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme
d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
10. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v ponedeljek, 5. 7. 2004 ob 15. uri
na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave izvoli predsedujočega skupščine Franca
Kovačiča in preštevalca glasov Marto Dremelj in Vlada Kralja. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Bregar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2003, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2003 v višini 257,218.993,46 SIT se uporabi
za naslednje namene:
Nerazporejeni dobiček iz let:
– 2003 v znesku
75,198.756,50 SIT
– 2002 v znesku
97,341.673,62 SIT
– 2001 v znesku
10,912.376,68 SIT
– 2000 v znesku
38,520.000,00 SIT
– 1999 v znesku
13,950.586,66 SIT
Skupaj:
235,923.393,46 SIT
ostane nerazporejen.
Nerazporejeni dobiček iz leta 1999 v višini 21,295.600 SIT se uporabi za:
– dividende v znesku 15,195.600 SIT
(100 SIT bruto na delnico),
– nagrado upravi v bruto znesku
3,000.000 SIT,
– nagrado nadzornemu svetu v bruto
znesku 3,100.000 SIT.
Nagrade se po odbitku dajatev lahko
izplačajo v gotovini ali delnicah po tržni
vrednosti.
Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan 2. 7. 2004 do 31. 10. 2004.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjemu nadzornemu svetu družbe
dne 22. 7. 2004, skupščina izvoli v nadzorni svet naslednje člane, predstavnike
delničarjev za štiriletni mandat v sestavi:
Irena Stanka Čurin, univ. dipl. ek., mag.
Pavao Hajdinjak, univ. dipl. ek., Jožef Marolt, univ. dipl. prav.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2004 skupščina
imenuje Ernst & Young Revizija, davčno in
poslovodno svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobro družbe kupi lastne
delnice za namene iz prve, druge, tretje
in osme alineje 240. člena ZGD-F. Skupni
nominalni znesek kupljenih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe,
pri tem, da najvišja nakupna cena delnice ne
sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov
o poslovanju, najnižja cena pa mora doseči
nominalno vrednost delnice.
Za namene iz osme alineje 240. člena
ZGD-F skupščina pooblasti upravo, da
na podlagi tega istega sklepa pridobljene
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
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Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic za namene iz drugega odstavka tega
sklepa velja 18 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa na skupščini.
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta skupaj z gradivom so
dostopni delničarjem na sedežu družbe.
Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo
pred začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo le
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 5. 7.
2004 ob 16. uri, na mestu prvega sklica. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič, univ. dipl. inž.
Ob-15399/04
Na podlagi 6.4 člena Statuta delniške
družbe Iskra vzdrževanje, d.d. in na podlagi 66. člena Zakona o prevzemih (Uradni
list RS, št. 47/97) uprava sklicuje
9. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v
Kranju, Savska loka 4, v petek, 9. julija
2004, ob 13. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Izvoli se naslednje delovne organe
skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli
Darko Mesec.
Verifikacijska komisija: Mojca Štefe in
Basarac Miroslav.

Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarja Vojka Pintarja iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni
svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in z mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v skupni višini
46,949.993,93 SIT zaradi oblikovanja
investicijskih rezerv v davčnih bilancah
iz preteklih let in zaradi planiranih investicijskih vlaganj v letu 2004 ostane nerazporejen.
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnico, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2004
se za revizorja imenuje družbo Euro-In &
Partners, revizija in svetovanje, d.o.o.,
Škofja Loka.
5. Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se v nadzorni svet družbe imenujejo naslednji člani, kot predstavniki delničarjev:
Jana Kalan, Tomaž Skubic in Dimitrij Marjanovič.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno
pravico delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščinski prostor bo odprt eno uro pred
začetkom zasedanja.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na skupščini, ko
svojo udeležbo potrdijo s podpisom na
seznamu prisotnih udeležencev.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenec pa mora k prijavi
udeležbe priložiti pisno pooblastilo.
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh po
objavi sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani na
sedež družbe.
Gradivo: gradivo s predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v
času od 14. junija 2004 dalje na sedežu
družbe v Kranju, Savska loka 4, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Iskra vzdrževanje, d.d. Kranj
uprava družbe
Ob-15547/04
Na podlagi 283. in 274. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Nadzorni svet Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana sklicujeta
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9. skupščino
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
ki bo dne 7. 7. 2004, ob 13. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles:
Predlog sklepa:
Skupščina banke imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Anton
Ribnikar,
– za člana verifikacijske komisije: Milan
Jerman in Igor Vuksanović.
3. Predlog sprememb in dopolnitev
Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
sprejme spremembe in dopolnitve Statuta
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana v
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
4. Seznanitev s predčasno odpovedjo
mandatu članov nadzornega sveta in nadomestno imenovanje novih članov.
Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana predčasno odpokliče
člana nadzornega sveta g. Davida Trumana
in g. Alaina Pillouxa in na njuni mesti imenuje nadomestna člana g. Chrisa Defrancqa in
ga. Anne Fossemalle.
Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana ugotovi, da je zaradi
predčasne odpovedi dne 30. 7. 2003 prenehal mandat članu nadzornega sveta Jožetu
Leniču, dne 31. 12. 2003 pa članu nadzornega sveta g. Hermanu Agneessensu. Na
njuni mesti se imenuje nadomestna člana
g. Borut Jamnik in g. André Bergen.
5. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s poročilom Nadzornega sveta Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
se seznani s sprejetim letnim poročilom za
poslovno leto 2003 in s poročilom Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana.
6. Predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za poslovno leto 2003, v
višini 2.746,713.745,05 SIT se uporabi na
naslednji način:
– del v višini 2.197,363.570,60 SIT se
razdeli delničarjem banke, ki so vpisani
v delniško knjigo konec dneva zaključka
skupščine, kar znaša 286,04 SIT bruto na
eno delnico. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 30. 9. 2004,
– del v višini 549,350.175,15 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička.
Del bilančnega dobička iz prve alinee
prejšnjega odstavka, ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila
dividende na dve decimalki natančno na
posamezno delnico in na izplačilo za morebitne lastne delnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, se odvede v druge rezerve
iz dobička.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
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7. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2004.
Za revizorja Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana za leto 2004 se imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.o.o. Ljubljana
8. Poročilo Centra notranje revizije za
leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana se
seznani s sprejetim letnim poročilom o notranjem revidiranju za poslovno leto 2003 in
z mnenjem Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
9. Razno.
V skladu z 286. členom ZGD je predlagatelj sklepov pod 4. točko in 7. točko nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa
sta uprava in nadzorni svet banke.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni
klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana in
ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu,
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 4. 7. 2004. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljeno na
Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje
do vključno 5. 7. 2004.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku kot delničarji prijavijo s
pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora banki biti
predloženo v pisni obliki in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva
in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek
in naslov pooblaščenca ter firmo in sedež
pooblastitelja s podpisom njegovih zakonitih zastopnikov. Zakoniti zastopniki fizičnih
ali pravnih oseb morajo na dan skupščine
predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki
ni starejša od sedem dni.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta, letno poročilo banke, letno poročilo
o notranjem revidiranju ter druga gradiva,
ki so podlaga za odločanje skupščine pri
posameznih točkah dnevnega reda, so na
vpogled od dneva objave tega sklica dalje, v
Oddelku sekretariata Nove Ljubljanske banka d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Uprava
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
Nazdzorni svet
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 29/2004
Os-14956/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/2004 sklep z dne 25. 5. 2004:
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I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Kostroj - Novi stroji, Proizvodnja
strojev d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske
Konjice (matična številka: 5627222, šifra
dejavnosti: 29.540).
Odslej se firma glasi: Kostroj - Novi
stroji, Proizvodnja strojev d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice (matična številka: 5627222, šifra dejavnosti: 29.540) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2004 ob 10.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 25. 5.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 5. 2004
St 26/2004
Os-14957/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 26/2004 sklep z dne 24. 5.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
“Varia”, Trgovina na drobno - neživilski
izdelki, Petar Točaković s.p., Kidričeva
cesta 2/b, Velenje (matična št.: 5124420,
šifra dejavnosti 52.120) se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: “Varia”, Trgovina na drobno - neživilski izdelki, Petar
Točaković s.p., Kidričeva cesta 2/b, Velenje (matična št.: 5124420, šifra dejavnosti
52.120), iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 5. 2004

St 17/2004
Os-14958/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/2004 z dne 13. 5. 2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Rokava,
splošno gradbeno podjetje d.o.o., Dekani
3/c, Dekani, matična št. 5441048, šifra dejavnosti 45.210.
2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
13. 5. 2004 pozivamo, da v roku 30 dni od
objave oklica prijavijo terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravne podlage terjatve in njene višine ter
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in
njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
13. 5. 2004.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
13. 5. 2004 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 8/96 - odločba US, 39/97 in 52/99).
3. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen mag. Miroslav Benedejčič, Ul. II.
Prekomorske brigade 52, Koper.
5. V upniški odbor so imenovani upniki:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Marketing Galeb d.o.o., Industrijska
cesta 2e, Izola,
– VTS, trgovina z gradbenim materialom
d.o.o. Koper, Šalara 31E, Koper,
– Gradis Koper - stečajna masa St
88/2000, Valjhunova 11, Ljubljana, in
– Elida Korelič, Dekani 182, Dekani.
8. Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2004
St 29/2000
Os-14959/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajno maso stečajnega dolžnika Ingen
– gradbeni inženiring d.o.o., Piran v stečaju dne 21. 5. 2004 sklenilo, da se ustavi
nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase
in se stečajni postopek na podlagi prvega
odstavka 170. člena ZPPSL zaključi. Po
pravnomočnosti sklepa se terjatev stečajnega dolžnika – stečajna masa Ingen d.o.o.
Piran v stečaju – do Kava Jelarji d.o.o.
Škofije na podlagi sodbe tega sodišča opr.
št. Pg 504/99 z dne 10. 10. 2001 v zvezi
s sodbo Višjega sodišča v Kopru, opr. št.
I Cpg 447/2001 z dne 12. 9. 2002 v višini
3,830.497,33 SIT prenese v korist upnikov:
Gospodarski Vestnik d.d. Ljubljana v deležu
1796%, Hermatrade d.o.o. Koper v deležu
17,2150% Primorski tisk d.o.o. Koper – v
stečaju v deležu 2,9389% Feloluks d.o.o.
Sečovlje v deležu 3,5257%, Jelovica d.d.
Škofja Loka v deležu 0,5856%, Vrhunec
Jernej in Erika, Ljubljana v deležu 9,1165%,
Simonovič Marjan, Portorož, v deležu
11,7847%, Republika Slovenija (Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Koper, izpostava Lucija) v deležu 43,4429%,
Republika Slovenija (Ministrstvo za finance,
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Davčna uprava RS, Davčni urad Koper) v
deležu 10,2106%, s čimer pridobijo skupno
aktivno legitimacijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2004
St 51/2003
Os-14960/04
Narok za obravnavanje predloga za ustavitev postopka in narok za prisilno poravnavo
v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom
Elvo inženiring, instalacijski, gradbeni in
investicijski inženiring, d.o.o., Grajska cesta 44, Bled, bo dne 29. 6. 2004 ob 9. uri v
sobi 120a tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 13.
do 15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 5. 2004
St 56/2003
Os-14961/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2003 z dne 21. 5. 2004 zavrnilo predlog za sklenitev prisilne poravnave in po
uradni dolžnosti začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Voda Juliana, družba za
proizvodnjo pijač d.d., Jesenice, Cesta
železarjev 8, matična št. 5294100, šifra
dejavnosti 15.980.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregleva 31, Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku in
jih ni treba prijaviti.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 1. 10. 2004 ob 9. uri v sobi št. 113/I
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 25. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 5. 2004
St 23/2003
Os-14962/04
To sodišče je s sklepom št. St 23/2003 z
dne 24. 5. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Avtocenter Avguštin, Jožica Avguštin s.p., Wolfova 19, Leskovec pri Krškem, matična
številka 5691003.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov pri DU Brežice, izpostava Krško, št.
19-0955/96.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 5. 2004
St 17/2002
Os-14963/04
To sodišče je s sklepom št. St 17/2002 z
dne 24. 5. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Lokve
proizvodnja in trgovina d.o.o. Sevni-

ca, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica,
matična številka 1277383, šifra dejavnosti
20.100.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik vpisan v sodni register pod vl. št. 1/3939/00.
Dolžnikova terjatev do družbe Glin tovarna ivernih plošč Brest d.o.o., v znesku
2,663.244,85 SIT se prenese na Občino
Sevnica.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 5. 2004
St 12/2003
Os-14964/04
To sodišče je s sklepom št. St 12/2003 z
dne 24. 5. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom K Trade
trgovsko izvozno - uvozno podjetje d.o.o.
Brežice, Mladinska 12, Brežice, matična
številka 5441463, šifra dejavnosti 50.102.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik vpisan v sodni register pod vl. št. 1/1441/00.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 5. 2004
St 50/01
Os-14965/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Mycycle, d.o.o. - v stečaju,
Ljubljana, Stegne 25A, ki se vodi pod opr.
št. St 50/2001 za dne 7. 7. 2004 ob 12.10,
soba 307A/III tukajšnjega sodišča, razpisuje
3. narok za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2004
St 90/2004
Os-14966/04
To sodišče je s sklepom z dne 17. 5. 2004
pod opr. št. St 90/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom V 52 d.o.o.,
Dunajska 9, Ljubljana, matična številka
5841666, šifra dejavnosti 70.320.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (17. 5. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
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drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mega invest d.d., Dunajska 9, Ljubljana,
– LCI d.o.o., Polje 9b, Izola,
– MiMar d.o.o., Črni Vrh 8, Črni Vrh,
– Hojan & CO, d.n.o., Celestinova 12,
Ljubljana,
– Mojca Lah, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
St 170/2003
Os-14967/04
To sodišče je s sklepom St 170/2003 dne
27. 5. 2004 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek nad dolžnikom Oprema dom Trgovina in storitve
d.o.o., Cesta 1. maja 53a, Hrastnik, matična
številka 5735262, šifra dejavnosti 52.440.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik, Polanškova 12, 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). Za terjatve,
ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da so prijavljene
tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 9. 2004 ob 10.30 soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2004
St 79/2004
Os-14968/04
To sodišče je s sklepom St 79/2004 dne
24. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom VRS - Andreja Virant s.p., Ljubljana, Ižanska cesta 303, matična številka
5302512, šifra dejavnosti 74.120.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
tako 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).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 9. 2004 ob 10. uri v prostorih
tega sodišča, Slovenska 41 v 9. nadstropju,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2004
St 201/2003
Os-14969/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
201/2003 dne 21. 5. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Mija d.o.o., Dolenjska c. 2, Ljubljana, zaradi premajhne stečajne mase zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2004
St 13/2004
Os-14970/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Posrpnjak Rosita s.p., Čistilni servis Dril in posredniške storitve, Šolska
ul. 24, Zgornja Polskava 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.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2004
St 183/2003
Os-14971/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom M & S Trgovsko, storitveno in
gostinsko podjetje, d.o.o., Zgornje Hoče
1, Hoče, se v skladu z 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2004
St 28/01
Os-14972/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Rusjan Commerce, uvoz - izvoz,
d.o.o., Žigoni 39, Renče, sklenilo:
stečajni postopek nad dolžnikom Rusjan Commerce, uvoz-izvoz, d.o.o., Žigoni
39, Renče, matična številka 5796628, se
zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 1-03230-00 vpiše pravnomočni sklep
o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 5. 2004
St 13/2004
Os-14973/04
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic
1. Da je s sklepom opr. št. St 13/2004
z dne 13. 5. 2004 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom SC trgovina,
inženiring, grafične storitve, turistične
in gostinske usluge, Novo mesto d.o.o.,
Šmihelska cesta 5, Novo mesto, matična
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številka 5309182, šifra dejavnosti 74.810 in
njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Milan Vajda, Vinogradniška 41,
Metlika.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Mir Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, Gornja Radgona,
– Kmetijska zadruga Krka z.o.o., Novo
mesto, Šentjernejska cesta 6,
– Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2,
Novo mesto,
– Republika Slovenija, MF DURS, Davčna uprava Novo mesto,
– Tina Cimerman, Črešnjice 91, Otočec
- delavska zaupnica.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 5. 2004

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 2004

St 26/97

St 27/2004

Os-15057/04

To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 26/97 sklep z dne
26. 5. 2004:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Ferralit, Livarstvo, modelarstvo, strojna obdelava d.d., Cesta
žalskega tabora 10, Žalec, se zaključi v
skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o zaključku stečajnega postopka zoper
stečajno maso dolžnika: Ferralit, Livarstvo,
modelarstvo, strojna obdelava d.d., Cesta
žalskega tabora 10, Žalec, pristojni sodni
register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 5. 2004
St 19/2004

Os-15058/04

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/2004:
v stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom: Ingrad VNG d.d., Družba za
visoke in nizke gradnje, Lava 7, Celje, se
prvi narok za preizkus terjatev, ki naj bi bil
dne 30. junija 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča prestavi na dan 7. julija
2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 5. 2004
St 5/2003

Os-15059/04

S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 5/2003, je sodišče dne 26. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad družbo Vivendi – Podjetje za proizvodnjo, trženje in
trgovino, d.o.o. Portorož, Liminjanska
96, Portorož, in ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča za stroške
stečajnega postopka, stečajni postopek tudi
takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.

St 70/2004

Os-15060/04

To sodišče v stečanjem postopku Ice
Link d.o.o., Peruzzijeva 90, Ljubljana - v
stečaju, ki se vodi pod opr. št. St 70/2004,
preklicuje narok za preizkus prijavljenih
terjatev, ki je bil razpisan za dne 28. 10.
2004 ob 10. uri v sobi 363/III in razpisuje
nov narok za preizkus prijavljenih terjatev,
ki bo dne 18. 10. 2004 ob 10.30, v sobi
363/III tega sodišča, Tavčarejva 9.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2004
St 126/2003

Os-15061/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 126/2003 z dne 26. 5. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Antonio
Trade d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Turnerjeva 5.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2004
Os-15062/04

1. Z dnem 27. 5. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom “Zidarstvo”
Miroslav Slamek s.p., Renkovci 29,
9224 Turnišče, matična številka 5563414,
davčna številka 94401900.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica
Ob progi 53, 9000 Murska Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih
in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o
plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Sodno
takso
morajo
plačati pravne osebe na račun sodnih
taks
št.
01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun
42200-7110006-51100274.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 13. 9. 2004 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil 27. 5. 2004 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in
prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 5. 2004
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St 17/2004
Os-15063/04
1. Z dnem 27. 5. 2004 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Video studio “Alfa”, Vajnhandl Maks
s.p., Murska Sobota, Lendavska ulica
23/a (davčna številka 55379028, EMŠO
3003964500223).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka tega stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo
plačati pravne osebe na račun sodnih
taks št. 01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100174.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 6. 9. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil 27. 5. 2004 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem,
ko je oklic o začetku stečajnega postopka
nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 5. 2004
St 13/2004
Os-15064/04
I. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom KAL-KO-PREM Proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o., Nicina
12, Prevalje, matična številka 5060974,
šifra dejavnosti 28.110, davčna številka
74270915.
II. Odslej se firma dolžnika glasi
KAL-KO-PREM Proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o., Nicina 12, Prevalje – v
stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
1. 9. 2004 ob 10.30 v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev,
šteto od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka objavljen. Vlogo
morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in
z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihova
terjatev.
Upniki morajo vlogo kolkovati s predpisano sodno takso in jo dokumentirati z
ustreznimi listinami.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 5. 2004
St 6/2004
Os-15065/04
To sodišče vabi v postopku prisilne
poravnave opr. št. St 6/2004, začetim nad
dolžnikom Gradbena mehanizacija, Obretan Jože, s.p., Dobja vas 121, Ravne na
Koroškem, upnike na narok za sklenitev
prisilne poravnave, ki bo dne 14. 7. 2004 ob
9. uri v sobi št. 38 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II
čl. ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna
oseba, mora h glasovnici priložiti dokazilo,
da jo je podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale samo pravilne glasovnice in
samo tiste, ki jih bo poravnalni senat prejel
do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27.5. 2004
St 132/2003
Os-15146/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Okrepčevalnica “Črni labod”, Andrej Kocjan s.p., Falska c. 102, Ruše, v
stečaju, se v skladu z 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik Okrepčevalnica “Črni labod”,
Andrej Kocjan s.p., Falska c. 102, Ruše, v
stečaju, izbriše iz registra samostojnih podjetnikov pri Upravni enoti Ruše.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2004
St 56/2004
Os-15147/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Malajner Marko s.p., Vukova ulica 3,
Miklavž na Dravskem polju, 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.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2004
St 2/2004
Os-15148/04
To sodišče je s sklepom z oprav. št. St
2/2004 z dne 27. 5. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Goričan Matejem s.p. s firmo
Avtoprevozništvo Goričan Matej s.p.,
Tinjska gora 90, Zgornja Ložnica, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2004
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St 46/2004
Os-15149/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Hlade Darja s.p., Dnevni bar, Sp.
Slemen 44/a, Selnica ob Dravi, 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 27. 5. 2004
St 17/2004
Os-15150/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St. 17/2004, z dne 27. 5. 2004, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Pacci podjetje za avto transport in avtovleko Ptuj d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj, matična številka 5909732, šifra dejavnosti 60.240,
davčna številka 51224470.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska 10, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Adriatic zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper,
– Daemobil d.o.o., Celovška 182, Ljubljana,
– Paam Indeks d.o.o., Ob Dravi 3/a,
Ptuj,
– Paam Auto d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj,
– Milka Bela, Ulica 5. Prekomorske 1,
Ptuj, kot predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 27. 5. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 5. 2004
St 12/2004
Os-15151/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2004, z dne 27. 5. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Transport Zamuda
– prevozniška dejavnost, Zamuda Zlatko
s.p., Volkmerjeva cesta 28, Ptuj, matična
številka 5601075, šifra dejavnosti 3302,
davčna številka 71150196.
Odslej firma glasi: Transport Zamuda –
prevozniška dejavnost, Zamuda Zlatko s.p.,
Volkmerjeva cesta 28, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 9.
2004, ob 13.15, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 5. 2004
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To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2004, z dne 27. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zlatar – Filigran, Jasmin Hasanagič s.p., Murkova 6,
Ptuj, matična številka 5603873, šifra dejavnosti 1130, davčna številka 81110286.
Odslej firma glasi: Zlatar – Filigran,
Jasmin Hasanagič s.p., Murkova 6, Ptuj
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8.
9. 2004, ob 12.30, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 5. 2004
St 7/2004

Os-15153/04

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 7/2004, z dne 27. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Biroservis,
Bogdan Berlak s.p., Jadranska ulica 15,
Ptuj, matična številka 5668712, šifra dejavnosti 1147, davčna številka 67050956.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 9.
2004, ob 12. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 5. 2004
St 10/2004
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Os-15154/04

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2004 z dne 27. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tesarstvo
Oblak, Oblak Zoran s.p., Prvenci 4,
matična številka 5389199, šifra dejavnosti
1135, davčna številka 43249132.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 9.
2004, ob 11. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 5. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
preklicuje uradni žig Carinskega urada
Nova Gorica, Izpostave Vrtojba št. 31.
Ob-15369/04
Kotar Janez s.p., Praproče pri Temenici
1, Šentvid pri Stični, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PEKARNA JANEZ TRGOVINA CVETLIČARNA, GOSTINSTVO
Janez Kotar s.p. 1296 Šentvid pri Stični
76. gnq-154055
Kovač Franc, Cesta v Rožno dolino
9, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom PREVOZ STVARI KOVAČ
FRANC S.P, Cesta v Rožno dolino 9 Ljubljana. gng-153865
Prometna šola Maribor, Preradovičeva
33, Maribor, preklicuje žig majhne okrogle
oblike, premer 2 cm in vsebuje naslednje
besedilo: PROMETNA ŠOLA MARIBOR
MARIBOR, Preradovičeva 33. Žig ima številko 1. Ob-15402/04

Priglasitveni list
Drobne Miro, Cesta zmage 35/a, Zagorje ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 61-442-95, izdan dne 15. 7. 1995.
gns-153628
Einhauer
Bojan,
Goričane
22/k, Medvode, priglasitveni list, opravilna št. 27-0793/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnc-153644
Ferlež Jožef, Vid, Ivanuševa ulica 17/a,
Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št. 054-1137/1997, izdan dne 8. 2. 1997.
gnj-153591
Gajić
Radmila,
Kardeljev
trg
6, Velenje, obrtno dovoljenje, št.
020215/0544/00-69/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnd-153868
Hedžet Zvezdana s.p., Dobravska ulica 15, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3357/95, izdan dne 24. 3. 1997.
gnp-153856
Karlin Rok, Titova 2, Jesenice, priglasitveni list, opravilna št. 44-2481/01, izdan
dne 1. 11. 2001. gne-153742
Klančnik Nataša, Vešenik 16/f, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št. 51-1096/03, izdan dne 9. 5. 2003.
gnq-153630
Kolarič Škrlec Simona, Zgornje Partinje 21, Jurovski Dol, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 069269/0685-01-31/2000
in reprezentativno obrtno dovolenje z isto
številko, izdana dne 3. 1. 2000 in 10. 1.
2000. gnd-153643
Kozel Silva s.p., Gradiška 216, Pesnica
pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna

št. 064-6236/99, izdan dne 30. 9. 1999.
gny-153522
Krt Goran, Dobrava 4, Izola – Isola, priglasitveni list, opravilna št. 013- 0080/94,
izdan dne 30. 10. 2000. gnc-153519
Krt Goran, Dobrava 4, Izola – Isola, priglasitveni list, opravilna št. 013-0080/94,
izdan dne 1. 7. 2001. gnb-153520
Krt Goran, Dobrava 4, Izola – Isola, priglasitveni list, opravilna št. 013-0080/94,
izdan dne 13. 3. 2002. gnz-153521
Maček Katarina, Malgajeva ulica 2/9,
Radlje ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št. 43-0760/02, izdan dne 1. 7. 2002.
gnp-153631
Mali Marjan, Valburga 96, Smlednik,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0496/94,
izdan dne 12. 5. 1994. gnc-153919
Martinović Boško, Cesta v Gorice 21,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1595/95, matična št. 5518781, izdan
dne 10. 4. 1995. gnx-153823
Rebernik Bernard, Trg 26, Prevalje,
priglasitveni list, opravilna št. 45-321/94,
izdan dne 21. 9. 1994. gnt-153852
Točaj Melita s.p., Žitna ulica 12,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6991/2001, izdan dne 7. 5. 2001.
gnh-153989
Veljak Marija, Cankarjev drevored 16/b,
Izola – Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 016236/0874/01-23/2002, izdana
dne 28. 3. 2002. gnr-153954
Vrabič
Alenka,
Zg.
Pirniče
72/a, Medvode, priglasitveni list, opravilna št. 27-933/2000, izdan dne 1. 3. 2000.
gnp-153760
Vukomanovič Cvijeta, Škofjeloška 25,
Medvode, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056470/4746/01-37/1997, izdana dne
10. 3. 1997. gnt-153777
WEKO LINE tehnika za prosti čas,
šport, rehabilitacijo d.o.o., Golobova ulica
9, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
070017/2441/02-52/2001, izdana dne 9. 7.
2001. gnp-153981

Potne listine
Alikadić Nadja, Ziherlova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. P00059362. gnl-153910
Babič Drago, Šolska 12, Novo mesto – Krka, potni list, št. P00655650.
gnh-153764
Baškovč Mateja, Ulica bratov Učakar
74, Ljubljana, potni list, št. P00554912.
gnx-154073
Bavdaž Istenič Vlasta, Jadranska ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P00661868.
gnc-153894
Drenšek Ilse, Metoda Mikuža 6, Ljubljana, potni list, št. P00421099. gnf-154141
Ercek Gregor, Draža vas 54/a, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. P00981822.
gnv-153675
Ferizi Cyma, Vrazova ulica 58, Maribor,
potni list, št. P00557405. gnj-153962
Ferizi Rabije, Vrazova ulica 58, Maribor,
potni list, št. P00557338. gnm-153959
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Ferizi Sadik, Vrazova ulica 58, Maribor,
potni list, št. P00064929. gnn-153958
Ferizi Senad, Vrazova ulica 58, Maribor,
potni list, št. P00557399. gnk-153961
Ferizi Suhada, Vrazova ulica 58, Maribor, potni list, št. P00557404. gnl-153960
Grujić Nataša, Preglov trg 13, Ljubljana,
potni list, št. P00093075. gni-153788
Hajmerle Romana, Rodik 65, Kozina,
potni list, št. AA 410006, izdala UE Celje.
gnw-153674
Ivančič Jerica, Zagora 2, Deskle, maloobmejno prepustnico, št. AI 000175922.
gnn-153558
Kernjak Milan, Šišenska 26, Ljubljana,
potni list, št. P00306060. gng-153490
Kogovšek Andreja, Šempetrska ulica 55, Kranj, potni list, št. P00420612.
gnd-153593
Kosovan Tomaž, Mali Podlog 16, Leskovec pri Krškem, potni list, št. P00034472.
gnd-153693
Krapež Klavdijo, Ul. Gradnikove brigade
17, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 000175762. gnp-153906
Kropušek Rok, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana, potni list, št. P00382384.
gnz-153971
Lebinger Marijela, Kresnice 116, Kresnice, potni list, št. P00744370. gnn-154033
Ljubišić Ranko, Zdenska vas 58, Videm-Dobrepolje, potni list, št. P00747275.
gnd-154143
Marolt Jure, Radegonda 53/a, Mozirje,
potni list, št. P00520277. gni-153938
Memić Izeta, Eberlova 7, Zagorje ob
Savi, potni list, št. P00824268. gnr-153679
Mulh Urška, Dolenjska ulica 12, Trebnje, potni list, št. P00847351. gnd-153818
Napreljac Remzo, Jakopičeva 11,
Ljubljana, potni list, št. P00657351.
gnd-153918
Njenjić Igor, Partizanska 30, Grosuplje,
potni list, št. P00487024. gnw-153853
Olup Matjaž Zvone, Rusjanov trg
5, Ljubljana, potni list, št. P00102272.
gnj-154087
Pavlinc Saša, Podvine 18, Planina
pri Sevnici, potni list, št. P01051364.
gnr-154004
Petrovčič Dominik, Loka 22, Logatec,
potni list, št. P00732318. gnc-154069
Plaznik Čehovin Karmen, Vena Pilona
10, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 180100, izdala UE Koper.
gnl-153560
Potočnik Slavko, Smrtnikova 3, Ljubljana, potni list, št. P00309030. gnr-153854
Raner Darko, Cankarjeva 22, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. p00972714.
gnj-153912
Ritonja Arian, Železnikova 16, Maribor,
potni list, št. P00987666. gnb-153695
Rojc Davorin, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, potni list, št. P00874882.
gnv-154025
Sever Sandi, Pod gabri 21, Celje, potni
list, št. P00328760. gns-153803
Srebrnič Ivan, Šolska 6, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 000101004.
gnu-153901

Šubic Branko, Srednje Brdo 21, Gorenja
vas, potni list, št. P00322687. gnb-153795
Terpin David, Vipolže 37, Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00734853. gny-153972
Tirić Edin, Seidlova cesta 68, Novo mesto, potni list, št. P00702290. gnx-153548
Varga Jelica, Planina 1, Kranj, potni list,
št. P00555047. gne-154142
Vidic Vita, Gregorčičeva 21, Radovljica,
potni list, št. P00322111. gnk-153911
Vnuk Janja, Nova ulica 12, Orehova
vas, potni list, št. P00437535. gnk-153811
Vrejić Goran, Stanetova ulica 16/b, Celje, potni list, št. P00628252. gnk-153936
Zlatnar Alojzij, Gorenjskega odreda 10, Kranj, potni list, št. P00061403.
gnf-153491
Žur Henrik, Cesta revolucije 9, Jesenice, potni list, št. P00920140. gnl-153510

Osebne izkaznice
Anžur Anuša, Sesta komandanta Staneta 11, Litija, osebno izkaznico, št. 1263995.
gnd-153968
Anžur Irena, Ulica Rudolfa Janežiča 5/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1353587.
gnh-154014
Arnuš Magdalena, Novinci 19, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 851988.
gnq-153555
Avramović
Vesko,
Drenov
grič
129/c, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
988764. gnb-154070
Ažman Aleš, Tbilisijska 146, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1470901.
gno-153832
Ažman Ernesta Nevenka, Miklošičeva 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1461612. gnk-153886
Ažman Hugo, Gabrov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 122123. gnx-154123
Babič Zdravko, Kolodvorska 7, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1685974.
gnr-153904
Badalič Edvard, Osek 46/b, Šempas,
osebno izkaznico, št. 773308. gnz-153771
Bah Anton, Cesta v Kostanj 5/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 160332. gnm-153734
Bakšič Sonja, Gerečja vas 82,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1140350.
gnd-153668
Banfić Branko, Zabukovica 78, Griže,
osebno izkaznico, št. 177130. gnk-154011
Bedeković Dejan, Podplešivica 24,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
1387200. gnj-154112
Belak Aleš, Deteljica 7, Tržič, osebno
izkaznico, št. 151219. gnn-153933
Birkelbach Pavlina, Fabianijeva 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616608.
gnb-153895
Bisaro Vasja, Tuji grm 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 989787. gnu-153751
Bobera Peter, Loka pri Zidanem mostu
19, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št. 824879. gnz-154046
Bochl Katja, Gabrovčec 39, Krka, osebno izkaznico, št. 191571. gnr-153879
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Bokavšek Ondina, Seča 180, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 876354.
gnb-153770
Bovha Tina, Maistrova 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 1720989. gnj-153762
Božič Marija, Škocjan 66, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 742970.
gnx-153773
Božičnik
Štefan,
Sp.
Pohanca
5/a, Artiče, osebno izkaznico, št. 1407036.
gny-154022
Brezovar Srečko, Jurčičeva 39, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1199711.
gnp-153781
Burja Rok, Dornice 8, Vodice, osebno
izkaznico, št. 1066832. gnt-153927
Cajhen Janez, Pionirska 3, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 730679.
gnu-154001
Cesarec Saši, Šentvid pri Grobelnem 46, Grobelno, osebno izkaznico, št.
1204571. gnh-153964
Cotič Ljubomira, Pod bresti 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124557.
gns-154128
Cvelfer Jožef, Pucova ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 294181. gnc-153794
Cverlin Marija, Pešpot 5, Brežice, osebno izkaznico, št. 1089302. gng-154065
Cvijić Velinka, Bilečanska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 569826.
gnq-153880
Čelič Adrijana, Gorenja vas 20, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št. 1650956.
gng-153544
Črnko Stanislav, Jareninski vrh 16, Jarenina, osebno izkaznico, št. 695784. m-714
Ćerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1664044.
gnt-153752
Dabić Nikola, Kandijska cesta 46, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1377416.
gnm-153913
Darovec Kaja, Medenska cesta 88,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
1421265. gnm-153684
Dedić Sandra, Rimska cesta 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 426520.
gnk-153761
Djaković Gordana, Bilečanska 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29874.
gnh-153739
Dolšak Vladimir, Regentova 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 465801.
gnh-153689
Durn Irena, Vrhpolje 51, Vipava, osebno
izkaznico, št. 988749. gng-154040
Đukarić Ida, Prešernova 11, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 764566.
gnn-153858
Eller Nataša, Svetinova 15, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 750694. gnh-153589
Erbežnik Zdravković Brigita, Prušnikova
30, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
582086. gnu-154076
Ferk Marija, Tovarniška c. 98, Ceršak,
osebno izkaznico, št. 158527. m-717
Fideršek Maks, Dobriša vas 40, Petrovče, osebno izkaznico, št. 1158578.
gnk-154061
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Fideršek Mateja, Pod lipami 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 1371550.
gnb-153570
Fijavž Zoran, Cesta na Roglo 11,
Zreče, osebno izkaznico, št. 1194786.
gne-153942
Fikfak Marija, Cankarjeva 21, Radovljica, osebno izkaznico, št. 854145.
gnn-153908
Freitag Tina, Zg. Hudinja 18, Celje,
osebno izkaznico, št. 169150. gnv-153600
Furlan Ema, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 61850.
gnp-153806
Gajzler Marija, Spodnji Gasteraj 59, Jurovski Dol, osebno izkaznico, št. 1439045.
gnj-153537
Galjot Pavla, Rovtarska cesta 6/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 793547.
gne-154017
Gider Peter, Tropovci, Šolska ulica
12, Tišina, osebno izkaznico, št. 205447.
gnw-153774
Gjurin Zoran, Muratova 30, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 270118.
gnx-153898
Glavan Marija, Pod lipami 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343870. gns-153778
Gomboc Matjaž, Razlagova 18, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 233356.
gng-153665
Gorjup Martina, Hotunje 41, Ponikva, osebno izkaznico, št. 1082829.
gnk-153636
Grbić Elvis, Na kresu 23, Železniki,
osebno izkaznico, št. 221453. gni-153738
Grum Antonija, Senožeti 20, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1385719.
gnn-153733
Guštin Zoran, Vojkova 73, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 996717. gnr-154029
Hajdinjak Milan, Pertoča 30, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 845770. gny-153776
Hampo Ernest, Stanjevci 61/a, Petrovci, osebno izkaznico, št. 929858.
gnh-153664
Hanžekovič Monika, Dolgovaške Gorice
259/eG, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št. 299683. gnb-153574
Harej Patrik, Vojščica 51, Kostanjevica
na Krasu, osebno izkaznico, št. 1328730.
gnl-153535
Harej Tamara, Vojščica 51, Kostanjevica
na Krasu, osebno izkaznico, št. 1682881.
gnm-153534
Hauptman Igor, Regentova 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 1752012.
gnb-153945
Herič Katja, Glazerjeva 1, Ruše, osebno
izkaznico, št. 1549159. gnw-153949
Hladnik Ivana, Prvomajska 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 184179.
gnb-153845
Hočevar Marjan, Zapoje 21/a, Vodice,
osebno izkaznico, št. 506342. gno-153657
Hojan Jože, Zg. Duplje 92, Duplje,
osebno izkaznico, št. 858489. gny-153947
Hojnik Neža, Dornava 129/a, Dornava, osebno izkaznico, št. 440192.
gne-153892
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Horvat Danijel, Černelavci, Glavna ulica
25, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
218602. gnh-153914
Horvat Jožef, Dolina pri Lendavi, Orešje
16, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 388752. gnx-153573
Horvat Jožica, Pod logom 41, Turnišče, osebno izkaznico, št. 1349581.
gnp-153956
Hrast Rok, Livek 11/c, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 1342650. gnf-153766
Hriberšek Darja, Linhartova ulica 22,
Celje, osebno izkaznico, št. 1469457.
gnr-153604
Intihar Matej, Zaloška 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 362288. gnr-153683
Iskra Petra, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1708638.
gnv-153975
Ivančič Jerica, Zagora 2, Deskle, osebno izkaznico, št. 1433159. gnk-153661
Jakopič Tomaž, Koroškega bataljona 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 851218.
gnn-154083
Jalovec Bojana, Aškerčeva ul. 2,
Laško, osebno izkaznico, št. 771410.
gne-154067
Janežič Iztok, Pot k čuvajnici 3, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
631814. gnf-153566
Janežič
Tatjana,
Kaplja
vas
6/a, Tržišče, osebno izkaznico, št. 239063.
gnw-153599
Jaušovec Darija, Radislavci 63, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 808321.
gns-153903
Jazbec Staša, Šentjanž 71/c, Šentjanž, osebno izkaznico, št. 1445308.
gnm-153609
Jenko
Danica,
Hrastje
206/a, Kranj, osebno izkaznico, št.
1140595. gnz-153596
Jeromel Gorazd, Na postajo 24, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 487114. gnz-154021
Jeršič Marjan, Sp. Kapla 98, Kapla, osebno izkaznico, št. 1284330.
gnh-153564
Jeršin Štefanija, Rašiška 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1499037.
gnm-154059
Jug Marjana, Stopče 16, Grobelno, osebno izkaznico, št. 1512551.
gni-154042
Juhant Vili, Studenca 3/b, Kamnik, osebno izkaznico, št. 328780. gng-153615
Jukič Velimir, Dajnkova 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 237291.
gnu-153526
Jureš Jožef, Boreci 18, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 1153529.
gnt-153902
Kaluža Mihael, Ulica padlih borcev 32/a,
Prestranek, osebno izkaznico, št. 1587847.
gnd-153543
Karandonov Ljubica, Cesta V.D. V brigade 13, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 413670. gnv-153775
Kavčič
Nataša,
Kamna
Gorica
59/d, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
46843. gny-153547

Keder Marko, Preglov trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 333232.
gne-153717
Kekec Andrej, No naselje 31, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1475069.
gnw-153578
Keržan Anita, Žeje 3, Dob, osebno izkaznico, št. 936712. gnn-153533
Klasinc Otmar, Nad gramoznico 12,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1060288. gnm-153934
Kočan Damir, Zikova 1, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 377553. gnz-153646
Kofol Petra, Smast 35/a, Kobarid, osebno izkaznico, št. 255757. gnc-153769
Kogoj Marija, Moškričeva 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 376757. gnx-153748
Kogovšek Peter, Brezje 20, Dobrova, osebno izkaznico, št. 1025294.
gnn-153833
Kolar Suzana, Kozje 34, Kozje, osebno
izkaznico, št. 58838. gnc-153594
Kolovič Veronika, Tržaška 41, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1743090.
gnt-154077
Korotaj Božidara, Rudolfa Janežiča 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 554613.
gno-153907
Koščak Andraž, Sp. Senica 18/c, Medvode, osebno izkaznico, št. 1388636.
gnc-153994
Koščak Anica, Sp. Senica 18/c, Medvode, osebno izkaznico, št. 419645.
gnd-153993
Košutnik Franja, Gašperšičeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241717.
gnf-153616
Kous Darinka, Puconci 232, Puconci, osebno izkaznico, št. 1550222.
gne-153542
Kovačič Branko, Stara gora 23, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 964353.
m-720
Kozlovič Emil, Šmarje 159, Šmarje, osebno izkaznico, št. 1614134.
gnt-153552
Kralj Marjan, Pohlinova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 87166. gnl-153685
Krasnik Mirjana, Ulica bratov Učakar 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 463831.
gnl-153789
Krkoč Aljoša, Osek 1, Šempas, osebno
izkaznico, št. 182957. gnb-153545
Kropej Gregor, Melive 12, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 1569525.
gng-153640
Kuhar Marko, Gosposvetska 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 761016.
gny-153872
Kukovič Milan, Antoličičeva 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 1725400.
gnh-153939
Lacapra Tereza, Prvačina 20/b, Prvačina, osebno izkaznico, št. 757504.
gnb-153920
Lampe Andrej, Črnuška 14, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 1026940.
gng-153915
Lamut Nina, Šipek 5, Dragatuš, osebno
izkaznico, št. 420397. gnz-153796
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Lavrič Tomaž, Gabrovčec 39, Krka,
osebno izkaznico, št. 935508. gns-153878
Lepej Gabriela, Cigonca 2, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 486014.
gno-153807
Letnik Terezija, Cmureška 4, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 782384.
gny-153897
Libman Karin, Fram 120, Fram, osebno
izkaznico, št. 1749221. gnq-153955
Lončar Agenor Igor, Trnovska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1145596.
gnm-154084
Lukežič Alan, Arčoni 29, Renče, osebno
izkaznico, št. 1360760. gnm-153909
Lukežič Nejc, Arčoni 29, Renče, osebno
izkaznico, št. 1284036. gnc-154019
Lukežič Tanja, Arčoni 29, Renče, osebno izkaznico, št. 1284002. gnb-154020
Maček Helena Miranda, Kvedrova cesta
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 106833.
gnn-153983
Maček Mojca, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 54. gnu-153701
Majcen Aleš, Škapinova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 1579415.
gnh-153889
Majhen Mirjana, Koseskega 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 13221744.
gnr-153704
Majhen Tina, Koseskega 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 894285. gny-153705
Malovrh Miha, Pot na Fužine 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1670343.
gnh-154139
Margon Bogdan, Večna pot 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 236678.
gno-153882
Marko Bojan, Knafelčeva 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 431092. gnj-153887
Markun Antonija, Župančičeva 7/a, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št. 914140.
gnr-153554
Marolt Katarina, Triglavska ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 820032.
gni-154038
Matelič Irena Ana, Jakšičeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 340188.
gng-153565
Mesec Mateja, Stara Vrhnika 3, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 339465. gnl-153635
Metličar Martin, Valvazorjeva 50, Celje,
osebno izkaznico, št. 115952. gng-153690
Miculinić Aleksandra, Cesta na Markovec 12, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 982964. gnh-153768
Mihelič
Danilo,
Grajenščak
33,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1549923.
gns-153553
Miholič Terez, Dobrovnik 85/d, Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico, št.
743755. gno-153682
Miklavčič Silvestra, Medvedova 25/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1718878.
gnc-154044
Miklič Janez, Tončke Čečeve 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1695472.
gnw-153999
Milič Ines, Novi Dom 56, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1692128. gne-153767

Mlakar Marko, Pod Goro 5, Krško, osebno izkaznico, št. 926371. gnh-153639
Mustar Bojan, Kitni vrh 18, Zagradec, osebno izkaznico, št. 1583448.
gnf-154016
Nedog Luka, Tugomerjeva 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1303648.
gnn-154008
Nemanič Katarina, Stanežiče 27/d,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
304849. gns-154028
Nikolavčič Marija, Gornje Cerovo 80,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 648461.
gng-153890
Okorn Aleš, Mokrška 60/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 268663.
gnd-153893
Olup Matjaž Zvone, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 996223.
gnk-154086
Oprešnik Matjaž, Štajnhof 13, Vitanje, osebno izkaznico, št. 1368158.
gnc-153694
Osenar Marko, Rožna dolina, Cesta X/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
986432. gnd-153568
Pagon Borut, Labinje 8, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 294064. gnv-153575
Pakiž Neža, Gerbičeva ulica 25, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1423426.
gnt-154052
Pek Miroslav, Jocova ulica 18/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 471173. gne-153692
Perdih Mojca, Cesta pod goro 16/a,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 1693527.
gnr-153529
Perko Franci, Vrba 16/a, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 1193605.
gnf-153666
Peternelj Jelka, Prušnikova 21, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 837779.
gnw-153874
Petje Franc, Dol. Jesenice 7, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 346519.
gnj-153812
Pinterič Andrej, Gradiška 471, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 1441792.
m-694
Pisanski Mark, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 304703.
gnp-153531
Pivar Stanko, Melici 25, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 201966. gng-153540
Plahutnik Rok, Marxova 9, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 336754.
gnt-154027
Planinšič Majda, Borštnikova 70,
Maribor, osebno izkaznico, št. 630267.
gny-154047
Pliberšek Jožef, Sp. Grušovje 19,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
1737739. gnn-153583
Pogorelčnik Boštjan, Zg. Žerjavci 33,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 1210579. gnz-153896
Potnik Zmagoslav, Koritno 24, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 857962.
gnj-153937
Potočnik Andreja, Golniška cesta 52,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1021874.
gnq-153680
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Primožič
Uroš,
Na
zelenici
5/b, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 225671.
gnw-153824
Pucelj Urša, Zazid 2, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 168086. gnr-154079
Pungartnik Marko, Ul. bratov Greifov
36, Maribor, osebno izkaznico, št. 338530.
gnf-154066
Pungartnik Milena, Ul. bratov Greifov
36, Maribor, osebno izkaznico, št. 1274920.
gnd-153572
Pušnik Otilija, Veselova 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 437705. gnj-154062
Rafaelić
Marija,
Sp.Škofije
125/b, Škofije, osebno izkaznico, št.
785684. gnk-153765
Rahne Ljudmila, Dunajska 238, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 341327.
gnl-153810
Ralić Dušan, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 126950. gny-153922
Rašl Miroslav, Podvinci 26/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 313108. gnk-153536
Ravnjak Franc, Ob železnici 7,
Ruše, osebno izkaznico, št. 1725674.
gni-153563
Renko Nada, Klinetova 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 1382193.
gnf-154041
Rupnik Zofija, Cesta komandanta
Staneta 1, Litija, osebno izkaznico, št.
1685565. gnj-153487
Rus Zvezda, Vitovlje 81, Šempas, osebno izkaznico, št. 776508. gnq-153905
Rutar Vukosav Bernardka, Kajuhova
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1171928. gnt-153677
Savnik Boris, Bratov Gerjovičev 11,
Dobova, osebno izkaznico, št. 540751.
gnx-153598
Selan Miran, Podsmreka 16, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 717428. gnt-153527
Sešek Srečko Marjan, Ulica Rudolfa
Janežiča 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1576401. gnx-153523
Slabanja Janez, Log, Cesta OF 25, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
572791. gnp-153656
Smole Albina, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 439216.
gnk-153511
Smutkoski Dragan, Društvena ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1488899.
gnp-154081
Sok Sergej, Mala vas 1/c, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 834621.
gne-153667
Sorč Milan, Ulica bratov Učakar 118,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 177168.
gnm-153759
Stane Vesna, Center 50, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 962240.
gnx-154023
Strle Klemen, Kmečka pot 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 250229. gnm-153834
Stubelj Karmen, Dol pri Vogljah 3/a,
Dutovlje, osebno izkaznico, št. 138531.
gnq-154005
Stupica Frančiška, Na jami 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1727138.
gnr-153629
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Sturm Elizabeta, Belokranjska 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 920508.
gnz-153671
Šantelj Robert, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1753887.
gno-154007
Šebat Urška, Poljančeva 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 1580994.
gnm-154009
Šilc Matija, Martinjak 31, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1390088.
gno-153782
Šiling Valter, Ranca 27, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 104952.
m-701
Škraba Matevž, Ob Dolenjski železnici 96, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1559536. gnh-153539
Škrjanec Rastko, Cven 12/a, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1733573.
gnp-153556
Štrumpfel
Brigita,
Prešernova
22/e, Velenje, osebno izkaznico, št.
336349. gnv-154050
Štrumpfel Maj, Prešernova 22/e, Velenje, osebno izkaznico, št. 1671089.
gnu-154051
Štucin Milena, Sv. Duh 250, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1499947.
gne-153567
Šunta Marijan, Kovinarska ulica
3/a, Krško, osebno izkaznico, št. 908287.
gnp-153931
Šušteršič Matilda, Potrčeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69817. gnq-154030
Šutar Jože, Stara vas 21, Škocjan, osebno izkaznico, št. 1359365. gnq-153780
Švab Andrej, Sele 61/a, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 1160641.
gnw-153899
Tetičkovič Zorka, Zg. Hajdina 133/a,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 1248847.
gnv-153900
Tomažič Sandi, Podgrad 125, Podgrad, osebno izkaznico, št. 1393945.
gnf-153966
Tomec Branko, Laporje 61/a, Laporje,
osebno izkaznico, št. 224412. gny-153697
Tomec Vlasta, Laporje 61/a, Laporje, osebno izkaznico, št. 1428752.
gnz-153696
Tominc Janja, Draženci 63, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 957826. gnb-153670
Tomšič Ciril, Gradnikova 19, Kanal,
osebno izkaznico, št. 490448. gnz-153546
Tonejc Darja, Stražišarjeva 8, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1389497.
gnl-153885
Topalović Safet, Ul. 28. maja 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 976635.
gns-154003
Topole Miha, Preglov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 535272. gnj-154137
Trampuž Peter, Industrijska 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 29292. gnv-153950
Vazzaz Viktorija Jujija, Marije Hvaličeve 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
318346. gnp-153506
Verbinc Mira, Ob Dolenjski železnici 134, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
505515. gnt-153877
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Vida Robert, Trimlini 51, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 1196477.
gnk-153686
Videnič Alojzija, Sadjarska ul. 1, Krško,
osebno izkaznico, št. 474867. gnc-153944
Videnšek Jernej, Milčinskega 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 975445. gnt-153602
Vigec Cvetka, Mariborska cesta 39,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 1266645.
gnt-153802
Vilar Anže, Sora 7, Medvode, osebno
izkaznico, št. 1387114. gnl-153485
Vindiš Zvonko, Tržec 19, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 687412.
gni-153538
Višnjei Ivana Frančiška, Ulica bratov
Babnik 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1122726. gnq-153855
Volčini Rudolf, Papirniška 8, Domžale, osebno izkaznico, št. 402869.
gng-153815
Volkner Marica, Kicar 135/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 674263. gnc-153669
Vouk Jožefa Pavlina, Ulica Blaža Kocena 3, Šentjur, osebno izkaznico, št.
550308. gnk-153590
Vrabič Alenka, Zg. Pirniče 71/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 114137.
gnt-153652
Vran Marijan, Kešetovo 11, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 55738. gnw-154024
Vraničar Marko Jožef, Sorška cesta 43,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 727763.
gnv-153875
Vute Srečko, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 421767.
gnu-153951
Zaloker Berta, Spodnje Negonje 8,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
926711. gnm-153584
Zimet Damir, Kajuhova 7, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 1001706.
gni-153888
Zupan Anton, Knežja lipa 7, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 73109. gnk-153586
Zupanc Nika, Kuzmičeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 972062.
gng-154140
Ženko Vida, Kajuhova 5, Postojna, osebno izkaznico, št. 573815. gnm-153559
Žibert Janez, Kurirska pot 10/a, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1399599. gnj-153862
Žibert Luka, Kurirska pot 10/a, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1633281. gnl-153860
Žibert Maks, Kurirska pot 10/a, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1633285. gnk-153861

Vozniška dovoljenja
Agrež Urška, Pot na Labor 9/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
130707, izdala UE Ljubljana. gnc-153494
Ahmetović Mensura, Kardeljev trg 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 858846, reg. št. 24662, izdala UE Velenje. gnf-153941

Anžič Jože, Beblerjev trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1762869, reg. št. 152156, izdala
UE Ljubljana. gnc-153969
Anžur Irena, Ulica Rudolfa Janežiča 5/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1526216, reg. št. 248520, izdala UE
Ljubljana. gni-154013
Badalič Edvard, Osek 46/b, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 12570, izdala UE Nova Gorica.
gnc-153719
Bakič Tatjana, Zamušani 8, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915772, izdala UE Ptuj. gnt-153731
Balažič Robi, Plešivica 29, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1260798, reg. št. 9664. gny-153847
Banfić Branko, Zabukovica 78, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
18299995, izdala UE Žalec. gng-153965
Baškovč Mateja, Ulica bratov Učakar
74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972296, reg. št. 134747, izdala
UE Ljubljana. gny-154072
Bavdaž Istenič Vlasta, Jadranska ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 810874, reg. št. 197457, izdala UE
Ljubljana. gno-154082
Bernik Borut, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1610013, izdala UE Ljubljana.
gne-153492
Bertok Aleksandra, Klaričeva 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
18414, reg. št. 25444. gny-153722
Bizjak Aleksandra, Vrba 4, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
882644, reg. št. 13220. gns-153678
Bogataj Srečko, Suha 38, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
14071, izdala UE Škofja Loka. gnf-153816
Bohinc Alberto, Oldhamska 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412273, reg. št. 53104, izdala UE Kranj.
gnx-153998
Boškovič Dragan, Slavka Gruma 1,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29086, reg. št. Novo mesto.
gnl-153985
Breulj Mirko, Seča 17/a, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 56476, reg. št. 10019, izdala UE Piran.
gnl-154010
Breznik Rudolf, Praše 45, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S 1640532, reg. št. 33583, izdala UE
Kranj. gni-153713
Bric Ivan, Livek 7, Kobarid, vozniško
dovoljenje, št. S 694668, izdala UE Tolmin.
gnw-153724
Cverlin Marija, Pešpot 5, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6816,
izdala UE Brežice. gns-153928
Čehajić Kimeta, Stanetova 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1786005, reg. št.
12021. gni-153588
Češarek Marjan, Kurirska pot 2, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5890, izdala UE Ribnica. gnx-153648
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Čretnik Marko, Stritarjeva ulica 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 698766, reg. št. 17880, izdala UE
Domžale. gnm-153859
Čuk Mojca, Cebejeva ulica 22, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 13405, izdala UE Ajdovščina.
gne-153917
Ćaušević Nedžad, Gubčeva ulica
10, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 1402464.
gnj-153612
Danilović Urška, Milčinskega 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1431006, reg. št. 47491. gnx-154048
Dedić Nihad, Šercerjeva 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1863629, reg. št. 27747, izdala
UE Velenje. gne-153642
Dežman Rajko, Ulica Bratka Krefta 41,
Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 1250, izdala UE Gornja
Radgona. gns-153978
Dir Miroslav, Volharjeva 5, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1327334, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnv-153750
Durić Bore, Delavska cesta 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055900, reg. št. 45869, izdala UE Kranj.
gng-153515
Eller Nataša, Svetinova ulica 15, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911195, reg. št. Maribor. gng-153940
Erbežnik Zdravković Brigita, Prušnikova
30, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1794094, reg. št. 133465,
izdala UE Ljubljana. gnv-154075
Femke Koster, Vošnjakova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1,B,BE,CE,C1,C1E,L, J480 003vS 6 2, izdala
UE urad za izdajo vozniških dovolenj Augburg Nemčija. gns-154078
Ferizi Sadik, Vrazova ulica 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1240060, reg. št. 80731, izdala UE Maribor.
gno-153957
Ficko Jožef, Brezovci 27, Puconci, vozniško dovoljenje, reg. št. 21444.
gne-153992
Flis Andrej, Ul. A. Tovornika 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/ BGH,
št. S 1848859, reg. št. 74854, izdala UE
Maribor. gnb-153870
Gajzler Marija, Spodnji Gasteraj 59, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 761709. gni-153513
Gale Igor, CKŽ 92, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 8665.
gnr-153579
Godec Samo, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2029857, reg. št. 198611, izdala UE
Ljubljana. gne-153792
Goleš Gojko, Paha 2, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 18503,
izdala UE Novo mesto. gni-153613
Gorjup Martina, Hotunje 41, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1784, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-153637

Gorše Aleš, Kočevje 5/a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8930.
gnl-154060
Hafner Igor, Vas 21/a, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2069445, reg. št. 7178, izdala
UE Radlje ob Dravi. gns-153953
Hajdinjak Matej, Gorkičeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1964922, reg. št.
173551. gnd-153747
Harej Suzana, Vojščica 51, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42789, izdala UE Nova Gorica. gnr-153504
Hauptman Igor, Regentova 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277974, reg. št. 87335, izdala UE Maribor.
gnz-153946
Hladnik Svarun, Mladinska 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
24702, reg. št. 19103, izdala UE Koper.
gnh-153839
Hočevar Franc, Frankolovska 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1738848, reg. št. 38862, izdala UE Maribor.
gnx-153798
Horvat Branko, Ul.Zlatke Karer 1, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. Maribor. gnh-153943
Horvat Vladko, Taborska 6/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
717348, reg. št. 68740. gnw-153699
Hriberšek Darja, Linhartova 22, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
881642, reg. št. 33322. gny-153597
Hvalič Robert, Loke 25, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 32468, izdala UE Nova Gorica.
gnt-153727
Ilić Todor, Kraljeva 19, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 28691, reg. št. 19171, izdala UE Koper.
gnw-153974
Ivančič Jerica, Zagora 2, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12000.
gnt-153502
Javornik Andrej, Pod graščino 27, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 16250, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-153988
Jazbec Staša, Šentjanž 71/c, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. S 1228971, reg. št.
11482. gnl-153610
Jean Milena, Notranjska 37, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1858526, reg. št. 11909, izdala
UE Cerknica. gnt-154002
Kamenik Milan, Zavrh 8/a, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10189.
gnh-154064
Kamnikar Gregor, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1826450, izdala UE Ljubljana.
gnr-154054
Kermc Janko, Šutna 40, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
21518. gne-153571
Keser Danijel, Tunjiška cesta 2/c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22801, izdala UE Kamnik. gnf-153791
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Kičanović Nevenka, Petelinkarjeva cesta 3, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 125599. gne-153967
Kladnik Janez, Gor. Stara vas 8,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 40329, izdala UE Novo mesto.
gnn-153508
Koder Hvalec Vojka, Gorska pot 40, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 6987, reg. št.
5463. gnl-153585
Kofol Petra, Smast 35/a, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 1626880, izdala UE
Tolmin. gnu-153726
Kopač Miljka, Cesta na Brdo 53,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S136609, reg. št. 17681. gnr-153729
Koren Andrej, Groharjeva 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
68158, reg. št. 94231, izdala UE Maribor.
gnf-153866
Kos Vasilij, Sokolska ulica 18, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 962484, reg. št. 12519, izdala UE Grosuplje. gnt-153977
Košutnik Franja, Gašperšičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228418, reg. št. 76311, izdala UE
Ljubljana. gne-153617
Kovačič Branko, Stara gora 23, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 153043, reg. št. 13445, izdala
UE Pesnica. m-719
Kropušek Stanko, Dragomer, Na grivi
57, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 11111, izdala UE
Vrhnika. gnz-153996
Leban Sergij, Krpmberk, Pri hrastu 3,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCE, reg. št. 2221, izdala UE Nova Gorica. gnb-153495
Levart Miha, Gmajna 12, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1425004,
reg. št. 18425, izdala UE Slovenska Bistrica. gnk-153836
Lipušček Sonja, Dolenja Trebuša
112, Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. S 1461494, izdala UE Tolmin.
gnn-153783
Ljubec Dušan, Lackova 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1074795,
izdala UE Ptuj. gne-153517
Lunežnik Slavica, Ritoznoj 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 708098, reg. št. 10019. gnc-153844
Maček Helena Miranda, Kvedrova cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1549919, izdala UE Ljubljana.
gno-153982
Maček Mojca, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886318, reg. št. 121497, izdala UE Ljubljana. gnt-153702
Majhen Mirjana, Koseskega 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1662891, reg. št. 13488, izdala
UE Maribor. gnp-153706
Marič Marjan, Zadružna 19, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 9094.
gnv-153500
Marinko Teja, Stranska vas 43, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
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BGH, št. S 1798414, reg. št. 262068, izdala
UE Ljubljana. gnj-153562
Marojević Dragutin, Linhartova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561787, reg. št. 42300, izdala UE Celje.
gnj-153987
Marolt Katarina, Triglavska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1614396, reg. št.
189500, izdala UE Ljubljana. gnj-154037
Mešić Jasmin, Kamnica 16, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297641, reg. št. 228009, izdala UE Ljubljana. gnq-153805
Miklavčič
Silvestra,
Medvedova
25/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 24980, izdala UE Kamnik.
gnd-154043
Mirnik Ines, Zaloška Gorica 9, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 Km/h
BFGH, št. S 1756705, izdala UE Žalec.
gns-153603
Močan Frančiška, Kamniška cesta 50,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 701260, reg. št. 14866, izdala UE
Domžale. gnn-153658
Mraz Mitja, Kale 1/a, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1242366, izdala UE Žalec. gnl-153935
Munišič Boris, Rapočeva ulica 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238894, reg. št. 59197, izdala UE Maribor.
gnc-153819
Mustar Bojan, Kitni vrh 18, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1351795, reg. št. 60107, izdala UE Ljubljana. gng-154015
Nikolavčič Marija, Gornje Cerovo 80,
Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14376. gnf-153891
Oberški Željko, Jareninski vrh 38/b,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,
št. S 001539213, reg. št. 2064, izdala UE
Pesnica. m-711
Omić Vahid, Simona Blatnika 1/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 33785, izdala UE Velenje.
gnu-153576
Opačič Slobodan, Šutna 40, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1583617658, reg. št. 23985, izdala UE
Kamnik. gno-153632
Osenar Marko, Rožna dolina, Cesta
X/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1863836, reg. št.
226765, izdala UE Ljubljana. gnm-153659
Pajić Slavica, Lužiško srbska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1873482, izdala UE
Ljubljana. gni-154138
Pavlovič Silva, Drašiči 42, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1514304, reg. št. 5202, izdala UE Metlika.
gnq-153505
Pavšer Igor, Voduškova 1, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 103695, reg.
št. 32625, izdala UE Celje. gno-153932
Peresin Adrijana, Breg pri Golem Brdu
3, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 34853, izdala UE Nova
Gorica. gnv-153850

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Perko Franci, Vrba 16/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 547317, izdala UE
Jesenice. gnz-153621
Pinterič Andrej, Gradiška 471, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,,
št. S 1241609, reg. št. 8791. m-695
Pisanski Mark, Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1868353, reg. št. 195096, izdala
UE Ljubljana. gnq-153530
Planinšek Tamara, Koroška 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1533905, reg. št. 113801, izdala UE Maribor. gnf-153641
Plevanč Jožef, Gmajna 18, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 4241.
gnq-153580
Podjavoršek Andreja, Trubarjeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915867, reg. št. 75307. gnj-153587
Polič Sašo, Sladki vrh 11/j, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1530428, reg. št. 11548, izdala UE Pesnica. m-728
Ponikvar Uroš, Cesta Andreja Bitenca
46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1003411, reg. št. 142936, izdala UE Ljubljana. gnh-153814
Ponkli Miroslav, Breginj 26, Breginj, vozniško dovoljenje, št. S 1506641, izdala UE
Tolmin. gnv-153725
Povsod Ožbej, Pristava 10, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 19797, izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-153618
Pozne Borut, Partizanska cesta 70,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1783966, reg. št. 11372, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnz-153846
Rakovič Andrej, Engelsova 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877422, reg. št. 80436, izdala UE Maribor.
gnj-153687
Rebek Tomislav, Vipavski križ 1/k, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1784714, reg. št. 11956,
izdala UE Ajdovščina. gng-153619
Renko Nada, Klinetova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
714875, reg. št. 30430, izdala UE Maribor.
gnw-154049
Ribič Martina, Pot na Brod 10, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486184, izdala UE Laško. gnb-154045
Rošić Teja, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366199, reg. št. 205092, izdala UE Ljubljana. gnz-154071
Rot Silva, Gotska ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do50km/h BGH,
št. S 1749179, reg. št. 258450, izdala UE
Ljubljana. gnf-153541
Rožič Vojko, Grmada 10, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1431761, reg.
št. 12061, izdala UE Trebnje. gno-153757
Rožman Marija, Sela 39, Semič, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 55/2004. gno-153582
Rus Zvezda, Vitovlje 81, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 22613,
izdala UE Nova Gorica. gne-153842

Rutar Vukosav Bernardka, Kajuhova
ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 218598, reg. št. 159567, izdala
UE Ljubljana. gnu-153676
Schoss Mateja, Pri malem mostu 3,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 232169, izdala UE
Logatec. gnr-153779
Semič Bratina Darija, Pod gričem 35,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,F,G,H,, št. 11649, izdala UE Nova Gorica.
gnz-153496
Sitar Zdravko, Visoko 7/a, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1155447, reg. št. 33170, izdala UE Kranj.
gnb-153645
Skrt Veronika, Partizanska ulica 25,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 32500, izdala UE Nova Gorica.
gnd-153518
Slabanja Janez, Log, Cesta OF 25, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9539, izdala UE Vrhnika.
gnq-153655
Smukavc Petra, Belca 14, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
528380, izdala UE Jesenice. gni-153813
Sorč Milan, Ulica bratov Učakar 118,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1716450, reg. št.
255387, izdala UE Ljubljana. gnn-153758
Srebrnič Ivan, Šolska 6, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 20504.
gng-153840
Stegne Katja, Prvomjska 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1247407, reg. št. 21058, izdala UE Slovenska Bistrica. gnm-153709
Syla Banuš, Tržaška cesta 83, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
3511, izdala UE Logatec. gnk-153561
Šarkezi Sandra, Serdica 112/a, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 42034.
gnw-153849
Škerl Ivanka, Kleče 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. Ado 50km/h BGH, št. S
176055, reg. št. 3268, izdala UE Ljubljana.
gnl-153785
Škrjanec Rastko, Cven 12/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1913036, reg. št. 9214, izdala
UE Ljutomer. gno-153557
Šmid Dražen, Ceste 54, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 12957, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-153867
Špacapan Aljaž, Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A, reg. št. 45523, izdala UE Nova Gorica.
gnk-153611
Šporar Tatjana, Osredke 36, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928095, reg. št. 66816, izdala UE
Ljubljana. gnh-154039
Šturm Jožef, Erjavčeva 31, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 58378. gnu-153501
Šumah Tatjana, Arnače 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1683084, reg. št. 22623, izdala UE Velenje. gni-153638
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Šunta Marijan, Kovinarska ulica 3/a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11642. gnq-153930
Švab Andrej, Sele 6/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13311, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-153837
Švab Gregor, Zazid 24, Črni Kal, vozniško dovoljenje, št. SI 580873, reg. št.
47432, izdala UE Koper. gnh-153614
Terpin Urška, Vipolže 37, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13664, izdala UE Tolmin. gng-153990
Tonejc Darja, Stražišarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 961620, izdala
UE Jesenice. gns-153728
Trunkelj Marko, Znojile pri Krki 24,
Krka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 709688, reg. št. 8933, izdala UE Grosuplje. gnp-153881
Turnšek Gregor, Goriška 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49697.
gnm-153809
Uršej Aleš, Misl. Dobrava 90, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 18250, izdala UE Slovenj
Gradec. gnw-153499
Veleski Bratec Darko, Dominkuševa 8,
Maribor, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1177989, reg. št.
98426, izdala UE Maribor. gnx-153948
Vidaković Dragomir, Sketova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEDGH, št. S 1351351, reg. št. 101404,
izdala UE Ljubljana. gnp-154006
Videmšek Marko, Šaleška 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1924671, reg. št. 33919, izdala
UE Velenje. gnn-153808
Vidic Vesna, Kriška ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347779, reg. št. 51596, izdala UE Kranj.
gnb-153620
Vodopivec Danica, Veliki dol 1, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7325. gnu-153601
Vojsk Jasmina, Kraigherjeva 14, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1883589, izdala UE Ptuj. gnx-153848
Vončina Blaž, Kosovelova 3, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12323, izdala UE Izola. gni-153838
Vospernik Peter, Soška ulica 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025984, reg. št. 171007, izdala UE Ljubljana. gnl-154035
Vozel Boštjan, Breznik 4, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1335921.
gnp-153581
Vraničar Marko Jožef, Sorška cesta
43, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9296, izdala UE Škofja Loka.
gnu-153876
Vučajnk Peter, Mihalovec 68/b, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15626, izdala UE Brežice. gnt-153577
Vučak Gizela, Prešernova 3, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13002, izdala UE Lendava.
gnb-153820

Weiss Maja, Na Obrh 8, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 693414, reg.
št. 3350, izdala UE Metlika. gnc-153723
Zajc Ivo, Otalež 2, Cerkno, vozniško
dovoljenje, št. S 1090402, reg. št. 9276.
gny-153797
Zorman Marko, Ulica 9. junija 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419265, reg. št. 210976, izdala UE Ljubljana. gnu-154026
Žgajnar Boštjan, Krka 24, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1508400, reg. št.
10770, izdala UE Grosuplje. gns-154053

Zavarovalne police
Gorše Aleš, Kočevje 5/a, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 968659, izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto. gnr-153754
Hebar Branko, Dupleška cesta 201,
Maribor, zavarovalno polico, št. 00101
636060, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. m-699
Kavčič Olga, Tbilisijska 24, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1011202, izdala zavarovalnica Adriatic. gnl-153735
Krajnc Zlatko, Repišče 28/b, Ptuj, zavarovalno polico, št. 986703. m-733
Lebar Igor, Šmarješke Toplice 126,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico, št.
00101601131. gnh-153864
Leskovar Alojz, Markečka 20, Oplotnica,
zavarovalno polico, št. 668017, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnu-153626
Opačič Slobodan, Šutna 40, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 0181862, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnn-153633
Pikovnik Bojan, Lebarjeva 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 662630, izdala
zavarovalnica Slovenica. gno-154057
Pleško Mojca, Tržaška cesta 420, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
700424, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-153512
Plevnik Darinka, Trubarjeva 2, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 0909860, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnf-153716
Podboršek Brane, Utik 92, Vodice, zavarovalno polico, št. 662709, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-153737
Ramovš Ana, Danile Kumar 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101603632, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-153653
Rijavec Zdenka, Kranjska cesta 3/b,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 175785,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-154032
Strass Ivan, Hribi 9, Trojane, zavarovalno polico, št. 589869, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnk-153736
Sylat Audyl, Tržaška 83, Logatec, zavarovalno polico, št. 1155268. gnj-153712
Škrbina Franc, Mrtvice 66, Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
00101673693, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-153627
Šmit Aleš, Stražarjeva ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 577280, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-153925
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Špehar Jurij, Učakovci 32, Vinica, zavarovalno polico, št. 0985148, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnh-153714
Štangelj Andrej, Mihovca 31, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 236682, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-153986
Zajec Robin, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 694209, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-153688
Zapušek Boštjan, Šalek 100, Velenje,
zavarovalno polico, št. 195849, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-153623

Spričevala
Banfi Tina, Zajelše 61, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano
leta 1997. gnb-153995
Čampa Irena, Belokranjska cesta 54,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole, št. 116, izdano leta 1979, izdano na ime Agnič Irena.
gns-153828
Črnkovič Anton, Šalka vas 153, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Poklicne lesne šole v
Škofji Loki, izdano leta 1983. gng-153790
Dimec Marjan, Goriška 40, Velenje, diplomo Rudarske šole, št, 63. gnp-153681
Dular Marko, Nušičeva ulica 2/a, Celje,
indeks, št. 20202078, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-154036
Fabjančič Boštjan, Mali Koren 4,
Raka, izkaz OŠ Raka, leto izdaje 81/82.
gnq-153730
Flakus Janja, Zg. Selnica 19/a, Selnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2003. m-697
Fras Milan, Janševa ul. 6, Maribor, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1999. m-732
Gaberc Ingrid, Istrskega odreda 11,
Portorož – Portorose, zaključno spričevalo EAŠC Koper, izdano 30. 6. 1976.
gne-153592
Gabrič Boštjan, Prvomajska ulica 56,
Sevnica, indeks, št. 21011929, izdala FDV
v Ljubljani. gnx-153673
Gabrovec Barbara, Tyrševa 24, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2002 in 2003. m-712
Ganić Vera, Jakčeva ulica 18, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Moravče, izdano
leta 1997. gnn-154058
Goronja Zdravko, Glinškova ploščad
17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnm-153784
Horvat Frida, Polana 40, Puconci, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole
Murska Sobota, šolsko leto 64/65, izdano
na ime Lovenjak Frida. gni-154063
Horvat Marko, Odranci, Jugovska 25,
Odranci, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Radenci. gnl-153835
Hribar Zmago, Cesta na Rožnik 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole v Ljubljani.
gnm-153884
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Hvastija Helena Ada, Slovenčeva 103,
Ljubljana, indeks, št. 21015501, izdala FDV
v Ljubljani. gnj-153787
Jaklin Igor, Gorenjska cesta 36, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdano leta
1989, 1990 in 1991. gny-153772
Jakopin Boris, Ig 210, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centra za pošto, ekonimijo in telekomunikacije, izdano
leta 1997. gnq-153605
Janžeković Matej, Rimska ploščad 11,
Ptuj, potrdilo o opravnjenem izpitu za varno
delo s traktorjem, št. 13-4/97. gnq-153980
Jeras Branko, Puhova ulica 4, Ljubljana,
diplomo Centra strokovnih šol v Ljubljani
– avtoličar, izdana leta 1979. gno-153857
Jevtić Katjuša, Prečna pot 7, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gnw-153924
Juhant Katarina, Mlaka 35, Komenda, spričevalo 2. letnika Srednje biotehnične šole v Kranju, izdano leta 2003.
gns-153703
Kačič Izidor, Počakovo 15, Radeče,
spričevalo o končani OŠ Marjana Nemca,
izdano leta 1984. gny-153997
Kaše Gregor, Ul. XIV diviztije 5, Rimske Toplice, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske, strojne in prometne šole v Celju.
gnr-153708
Kešelj Dejan, Zelena pot 24, Logatec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
– Šiška, izdano leta 2003. gnv-153550
Kijamet Alsad, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001
in 2002. gnk-153786
Kitek Gregor, Župančičeva 17, Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo I. Gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-713
Kiziler Michael, Starošince 6, Cirkovce,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske
strojne šole pri TAM Maribor, izdano leta
1991/1992. m-710
Kocjančič Damjana, Alpska 15, Bled, spričevalo 1. letnika Srednje biotehnične šole v
Kranju, izdano leta 2001. gnm-153484
Kočevar Matija, Ljubljanska cesta 9,
Vrhnika, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1997. gnd-154018
Kofjač Mihaela, Petanjci 22, Tišina,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2003. gnf-153720
Kogoj Andreja, Cesta na Poljane 12,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnp-154131
Konda Natalija, Praproče 4, Semič,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto. gnw-153624
Konda Natalija, Praproče 4, Semič,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Novo mesto. gnv-153625
Korat Jožica, Bukovska vas 48, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole, izdano na ime Korat
Jožica. gnx-153498
Kovač Andreja, Polančičeva 16, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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družboslovne šole v Mariboru, izdano leta
1983. m-692
Kralj Ivan, Kapla 34, Žalec, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne avtomahenične šole v Ljubljani, št. 1971/78, izdano leta 1978, izdano na ime Kralj Janez.
gnr-153829
Kravanja Maja, Kneža 15, Most na Soči,
indeks, št. 20202175, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-153916
Krulik Danijel, Trg osvoboditve 15, Lenart v Slov.goricah, spričevalo o končani
OŠ Sladki vrh, izdano leta 1980. m-734
Lenart Tomaž, Kvedrova cesta 12, Ljubljana, izpis iz evidence o končanem šolanju, št. 344/99, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnp-154056
Letonja Samo, Okrogarjeva 5, Celje, indeks, št. 81570362, izdala EPF. m-735
Likozar Dunja, Kidričeva cesta 10,
Kranj, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2001. gnx-153923
Ljube Anton, Selnica ob Muri 139, Ceršak, spričevalo o končani OŠ Sladki Vrh,
izdano leta 1969. m-691
Lovrec Milena, Grča 21, Dol pri Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šiviljske šole, izdano leta 1980, izdano na
ime Lazar Milena. gns-153753
Magister Nataša, Srednjevaška ulica
58, Škofljica, indeks, št. 18030373, izdala
FF v Ljubljani. gnn-153883
Maguša Marko, Slovenska ulica 18,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje turistične in gostinske šole v Mariboru-smer natakar, izdano
leta 2002. m-707
Majcen Borut, Melinci 94/až, Beltinci,
spričevalo 3. letnika EŠ Murska Sobota,
izdano leta 2003. gnh-153489
Medoš Morena, Obala 118, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in družboslovne v
Kopru, izdano leta 1992. gnz-153700
Mesojednik Matevž, Šijica 75, Dobrova, maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnv-154000
Mladenović Miran, Ulica heroja Marinclja 8, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gozdarske šole v Postojni, št.
215/I, izdano leta 1980. gnw-153749
Mravinec Lidija, Kovača vas 23, Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in 3. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 1995 in 1997. m-722
Nesanović Petra, Litostrojska 10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnz-153800
Nikl Silvo, Zg. Ščavnica 1, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 4. letnika Srednje
šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta 1996. m-732
Oblak Andrej, Kladje pri Krmelju 2, Šentjanž, spričevalo Srednje elektro šole Novo
mesto, izdano leta 2001. gni-153863
Ocepek Vojko, Podgorje 31, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole Šentjur – kmetijski tehnik.
gnf-153691

Osolnik Branko, Jakčeva 40, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1968. gns-153528
Planinšec Ljubica, Križna cesta 24,
Hoče, indeks, št. 61207611, Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-705
Polajžar Gregor, Gozdna ulica 77,
Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru-smer avtoličar, izdano leta 1995. m-702
Prašnikar Albin, Peče 7, Moravče, spričevalo 2. in 3. letnika Vajeniške šole v
Domžalah – smer kovinarstvo, izdano leta
1965 in 1966. gnq-153755
Prašnikar Simon, Peče 31, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in usnjarske šole v Domžalah.
gnp-153756
Pušnik Robert, Koroška 25, Maribor, zaključno spričevalo Gradbene šole Maribor,
izdano leta 1995 – slikopleskar. m-729
Rajh Jaka, Rožna dolina, Cesta
X/5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1996.
gnm-154034
Rep Robert, Škalska 13, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo SŠGT Celje
– natakar, šolsko leto 1990/91. m-725
Ribarić Zdravko, Rosalnice 29, Metlika,
diplomo Srednje kovinarske šole v Črnomlju, izdana leta 1984. gnt-153606
Robar Anita, Starše 76/b, Starše, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole,
izdano leta 2001. m-736
Rogina Anja, Bevkova 3, Ptuj, indeks, št. 1801520, izdala FF v Ljubljani.
gny-153822
Rojc Boštjan, Volavlje 32, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnu-153976
Rovšelj Marija, Abramova 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
gns-153607
Sajko Janja, Makole 55, Makole, indeks,
izdala Visoka šola za socialno delo za obdobje 90/94. gnr-153979
Sajko Janja, Makole 55, Makole, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje medicinske šole, izdano leta 1975. gnz-153721
Skomina Katja, Vodnikova 50, Dornberk, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
oblačilne šole v Ljubljani, izdano leta 1976
in 1977. gno-153707
Slaha Darjo, Obala 132, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja, izdano leta
1967. gnc-153973
Slatinek Tomaž, Ul. heroja Bračiča
12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v Mariboru, smer elektrotehnik
elektronik, izdano leta 1999. m-693
Slavič Marko, Boreci 28, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
gny-153622
Stojanović Jelena, Šmartinska cesta
22, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole – Emona Efecta
v Ljubljani, izdano leta 2001. gnz-153804
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Stojković Marjan, Nova vas 27, Radovljica, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnj-153662
Stropnik Anton, Grajski trg 14, Vitanje,
zaključno spričevalo SŠGT Celje – smer
natakar, šolsko leto 1985/86. m-726
Sukič Staša, Vrbišče 3, Murska Sobota,
indeks, št. 42022756, izdala Akademija za
likovno umetnost v Ljubljani. gnz-153921
Šerc Eva, Križevci 70, Križevci pri Ljutomeru, zaključno spričevalo Komercialne
večerne šole Maribor, izdano leta 1986.
m-723
Šturm Drago, Prvomajski trg 15, Poljčane, spričevalo o končani OŠ Minke Namestnik Slovenska Bistrica, izdano leta
1981. gns-153503
Tajčman Danica, Cesta v Polico 11,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnd-153793
Ters Peter, Ul. Moša Pijade 43, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru – smer natakar.
m-731
Topić Ivica, Zoisova 3, Celje, spričevalo o
zaključnem izpitu, št. 47 in diplomo, št. 999
Srednje kovinarske strojne in metalurške
šole Štore, izdano leta 1990. gnq-153830
Turk Ivan, Rozmanova ulica 66/c, Koper
– Capodistria, indeks, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gno-153532
Uranker Nataša, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, indeks, izdala Višja šola za socialno delo v Ljubljani. gnc-153869
Uršič Aljaž, Manče 2/b, Vipava, diplomo
SRednje šole Vena Pilona v Ajdovščini, izdana leta 1996. gnb-153970
Volf Ivan, Srebrnik 19, Bistrica ob Sotli,
spričevalo o končani OŠ Bistrica ob Sotli,
izdano leta 1987. gno-153732
Vrabl Marjan, Pacinje 26/a, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Mariboru, št. 3436, izdano leta
1982. m-708
Weissensteiner Brina, Zgornja Senarska 9/g, Sv.trojica v Slov.goricah, indeks, št. 18021266, izdala FF v Ljubljani.
gnz-153821
Zidar Branimir, Strmec pri Sv Florijanu
59, Rogatec, diplomo SKSMŠ Štore, št.
710, izdana leta 1988. gnb-153799
Zupan Katja, Zrkovska 10, Maribor, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2003. m-696
Žunkovič Ivan, Slovenja vas 69/b, Hajdina, spričevalo 1.,2. in 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinske
strojne šole pri TAM Maribor, izdano leta
1973,1974,1975. m-709

Ostali preklici
Arnejčič Maks, Cesta zmage 39, Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja, št. 1151, izdal Andragoški zavod
Maribor. m-724

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva
10, Krško, potrdilo za registracijo vozila Škoda Octavia 1,6 Classic, št. šasije
TMBDX41U532792189. gnc-153744
AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, potrdilo za registarcijo vozila Škada fabia 1,2 limuzina, št. šasije
TMBDY16Y233859428. gnb-153745
AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva
10, Krško, potrdilo za registarcijo vozila
Škoda Fabia 1,2 Classic, št. šasije TMBPY46Y333814898. gnz-153746
Bajić Vid, Poljanska cesta 66, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-153718
Bogataj Srečko, Suha 38, Škofja Loka,
certifikat o strokovni usposobljenosti voznika motornih vozil za prevoz nevarnih
snovi, št. 011437, izdal MNZ RSlovenije.
gne-153817
Bojić Zdravko, Cesta svobode 9, Radovljica, delovno knjižico. gny-153497
Bolčina Polonca, Ob Belci 1, Bohinjska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
01099150. gnh-153514
Brković Srdjan, Na zelenici 4, Celje, študentsko izkaznico, št. 29015713, Fakulteti
za gradbeništvo.. m-706
Džajić Sladjana, Ulica Andreja Kumarja 16, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-153984
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnico za Srbijo in Črno goro
pod oznako 891/07, št. 000131, št. 000137,
letnik 2004. gnd-153843
Govekar Anton, Valburga 64, Smlednik,
licenco, št. 1011606, za vozilo z reg. tablico
Mercedez Benz LJ 80-58P. gni-153663
Hafizović Alen, Fužine 2/a, Kamnik,
vozno karto, št. 300059, izdal Kam bus
Kamnik. gni-153763
Hajrizi Remzija, Irgoličeva 20, Hoče,
vozno karto, št. 87979, relacija Maribor-Hoče. m-700
Hliš Slavko, Kicar 146, Destrnik, delovno knjižico. gnl-153710
Horvat Ladislav, Mladinska 14, Murska
Sobota, delovno knjižico, št. 300456, izdana a8.9.1983 v Murski Soboti. gnf-153991
Hrga Jernej, Šturmovci 20, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnu-153851
Jovanović Primož, Cesta 24. junija 22,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnu-153926
Kardinar Tanja, Zg. Pristava 45, Videm pri Ptuju, študentsko izkaznico, št.
30018726, izdala Visoka zdravstvena šola
Maribor. m-715
Kohne Peter, Zbelovo 19 19, Loče
pri Poljčanah, izvod licence, št. 000890
za tovorno vozilo reg. št. CE M5 -515.
gnb-153595
Korošak Serčič Maja, K cerkvi 16, Orehova vas, vozno karto, št. 86989, za relacijo Maribor-Slavija-Slivnica pri Mariboru,
izdal Certus Maribor. m-704
Matelič Irena Ana, Jakšičeva ulica 2,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
8152, izdana 26. 2. 1997. gnw-153649
Matelič Irena Ana, Jakšičeva ulica 2,
Ljubljana, izkaznico žrtve vojnega nasilja,
št. 13268, izdana 26. 4. 2000. gnv-153650
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Matelič Irena Ana, Jakšičeva ulica 2,
Ljubljana, invalidsko izkaznico, št. 1817.
gnu-153651
Medved Dušan, Blasov breg 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-153743
Mesna industrija Radgona d.d., Gornja Radgona, p.p. 85, preklicuje kotlovno
knjižico parnega kotla TPK Zagreb, tov. št.
12794. Ob-15389/04
Muhič Janko, Dilce 16, Postojna,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-10525/99, VČ-6360/99.
gnr-153654
Munda Vojko, Kneza Koclja 16, Maribor, delovno knjižico. m-721
NG nizke gradnje d.o.o., Šmihel 58,
Novo mesto, licenco za tovorno vozilo
MAN, reg. št. 91-25P. gnv-153825
Ocvirk Annemary, Japljeva ulica 21,
Celje, študentsko izkaznico, št. 41020112,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnv-153525
Ogrizek Mitja, Kozjak nad Pesnico
73N, Zgornja Kungota, vozno karto, št.
87920, izdal Certus Maribor. m-727
Orel Uroš, Klanska ulica 19, Medvode, študentsko izkaznico, št. 41030058,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gny-153647
Osenar Marko, Rožna dolina, Cesta
X/6, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3496/01,
VČ-3836. gnl-153660
Osterc Mateja, Cenkova 17, Cerkvenjak, vozno karto, št. 90402, relacija Maribor – Cerkvenjak, izdal Certus. m-698
Pelko Gorazd, Zg. Brnik 124, Cerklje na Gorenjskem, vpisni list za čoln,
št. 01/03-993/2003, reg. št. PI – 438.
gnq-154080
PIMA d.o.o., Sp. Kanomlja 18/a, Spodnja Idrija, licenco, št. GE 000894-00535 za
vozilo GO 20-60R. gnn-153608
PINTARŠPED d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, dovolinico
za hrvaško – za in iz 3 države z oznako
191/11, št. 0010695, leto izdelave 2003.
gnz-153871
Pirkovič Jožica, Dolenje Kronovo 35,
Šmarješke Toplice, potrdilo o opravljenem
izpitu za trgovinskega poslovodjo v Ljubljani, izdano leta 1978. gnw-154074
Praprotnik Vlado, Šaleška 11, Velenje,
9 delnic KRS Velenje, št. 007863, 007864,
007865, 00787866, 007867, 007868,
007869, 007870 in 007871. gnf-153741
Prevolnik Anton, Cesta v Laško 12, Celje, delovno knjižico. gnt-153952
Ravnikar
Sabina,
Prapretno
40/b, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
19384865, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gno-153507
Rožman Jasmina, Uskoška ul. 20, Miklavž na Dravskem polju, vozno karto, št.
89089. m-716
Skaleras Benjamin, Puharjeva ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-153801
Smej Gabrijela, Karlovška cesta 9, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo šolstvo in šport,
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leta 1983 zap. št. evidenčne knjige 135/83.
gnd-154068
Srebrenoski Igor, Savska cesta 4, Jesenice, delovno knjižico. gng-153715
Šekić Narcis, Na zelenici 3/b, Vrhnika,
delovno knjižico. gng-153740
Škerjanc Ester, Borovska 3, Kranjska
Gora, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, pod številko 132/A – 62/88.
gnm-153509
Šori Katja, Podvinci 61, Ptuj, vozno karto, št. 73511, relacija Podvinci-Maribor-Primorska, izdal Certus. m-703
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7, Ljubljana, dovolilnice Srbije in
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Črne Gore, št. 001166 za kamionske prevoze pod oznako 891/07 za leto 2004.
gnh-153493
Štalc Edvard, Prešernova 7, Radovljica,
delovno knjižico. gnf-153841
Štampar Bian, Cesta XIV divizije 11,
Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu iz
matematike in slovenščine OŠ Tone Čufat,
šolsko leto 2000/2001. m-737
TOP LINE d.o.o., PORTOROŽ, Obala
55, Portorož – Portorose, licenco za opravljanje prevozov oseb v cestnem prometu,
št. 0002602/90 za vozilo Peugeot Boxer,
reg. št. KP D8-201, izdana 31. 8. 1999.
gnc-153873

Topolovec Tatjana, Zabretova ulica 9/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-153831
Turnšek Aleksej, Bičevje 7, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02713-408/95. gnp-154031
Verbič Klavžar Barbka, Scopolijeva ulica
77, Ljubljana, delovno knjižico. gny-153672
Vidmar Darko s.p., Šmihel 58, Novo
mesto, licenco za tovorno vozilo znamke Mercedez Benz 310d, reg. št. 91-35P.
gnu-153826
Vidmar Darko s.p., Šmihel 58, Novo
mesto, licenco za tovorno vozilo reg. št. NM
u7-187. gnx-153827
Zagorščak Vladimir, Celjska cesta 23,
Vojnik, delovno knjižico. gnr-153929
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