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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.G

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

Št. 40308/01/2004

Ob-16590/04

Razveljavitev
Občina Škofljica razveljavlja javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo mrliške vežice Želimlje in ureditev grobnih polj, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne
16. 4. 2004, pod št. Ob-9678/04.
Občina Škofljica
Št. 351-24/01-25

Ob-16484/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 48–51 z dne
7. 5. 2004 je bil objavljen javni razpis št.
2/04, Ob-12262/04, za izgradnjo telovadnice ob Osnovni šoli Medvode. Skladno s
25. členom ZJN (Uradni list RS, št. 36/04)
podaljšujemo rok za predložitev ponudb
na 5. 7. 2004 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2004 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Občina Medvode

18. 6. 2004

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
Ob-16591/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za čiščenje prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 47/04 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 23. 6. 2004 do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 6. 2004 ob 12.30, v sejni sobi
bolnišnice.
Splošna bolnišnica Jesenice

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. 102/2004
Ob-16384/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Datum izbire: /

ISSN 1318-9182

Leto XIV

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
kombinirano vozilo ali podobno, 1 kos,
Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 17-18 z dne 27. 2. 2004, Ob-4878.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2004.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 212/10-1/2004
Ob-16388/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, tel: 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85.
3. Datum izbire: 19. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
klima naprave z montažo.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ankaran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena klima naprav, cena za
vzdrževanje, primernost ponujenih naprav
(hrup, energetska varčnost), garancijska
doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Magma trade d.o.o.,
Savinškova 4, 1210 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,483.520 SIT
brez DDV za klima naprave; 110.000
SIT/mesec brez DDV za vzdrževanje klima
naprav.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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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: 10. 6. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 903/04
Ob-16389/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 4. 2004
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava števcev električne energije in komunikatorjev za števce:
– sklop 1: enofazni indukcijski števci,
– sklop 2: trifazni indukcijski števci,
– sklop 4: trifazni elektronski števci,
– sklop 5: trifazni elektronski števci s
RS485,
– sklop 6: večfunkcijski števci + GSM
komunikatorji, logotip,
– sklop 7: večfunkcijski števci + komunikatorji,
(po specifikacijah v tehničnih razpisnih
pogojih v razpisni dokumentaciji).
Dostava razpisanega blaga je centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana
– Črnuče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– garancijski rok (8% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (2% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: enofazni indukcijski števci:
Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče;
– sklop 2: trifazni indukcijski števci:
Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče;
– sklop 4: trifazni elektronski števci:
Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče;
– sklop 5: trifazni elektronski števci s
RS485: Merkur, trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo;
– sklop 6: večfunkcijski števci + GSM komunikatorji, logotip: Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo;
– sklop 7: večfunkcijski števci + komunikatorji: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: enofazni indukcijski števci:
3,058.440 SIT (DDV vključen);
– sklop 2: trifazni indukcijski števci:
4,737.660 SIT (DDV vključen);
– sklop 4: trifazni elektronski števci:
7,300.680 SIT (DDV vključen);
– sklop 5: trifazni elektronski števci s
RS485: 8,742.000 SIT (DDV vključen);
– sklop 6: večfunkcijski števci + GSM
komunikatorji, logotip: 78,950.400 SIT
(DDV vključen);
– sklop 7: večfunkcijski števci + komunikatorji: 23,595.120 SIT (DDV vključen).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: enofazni indukcijski števci: 2
pravilni ponudbi,
– sklop 2: trifazni indukcijski števci: 4
pravilne ponudbe,
– sklop 4: trifazni elektronski števci: 3
pravilne ponudbe,
– sklop 5: trifazni elektronski števci s
RS485: 4 pravilne ponudbe,
– sklop 6: večfunkcijski števci + GSM
komunikatorji, logotip: 5 ponudb, od tega 4
pravilne ponudbe in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 7: večfunkcijski števci + komunikatorji: 4 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 enofazni indukcijski števci:
2,599.700 SIT (brez DDV), 2,548.700 SIT
(brez DDV);
– sklop 2: trifazni indukcijski števci:
4,112.500 SIT (brez DDV), 3,948.050 SIT
(brez DDV),
– sklop 4: triifazni elektronski števci:
6,420.000 SIT (brez DDV), 6,083.900 SIT
(brez DDV),
– sklop 5: trifazni elektronski števci s RS485: 8,325.000 SIT (brez DDV),
7,285.000 SIT (brez DDV),
– sklop 6: večfunkcijski števci + GSM
komunikatorji, logotip: 68,442.880 SIT (brez
DDV), 65,792.000 SIT (brez DDV),
– sklop 7: večfunkcijski števci + komunikatorji: 20,055.880 SIT (brez DDV),
19,662.600 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. junija 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 009/2004
Ob-16391/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,1550
Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
audio mešalna miza – 1 komplet.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena osnovne
ponudbe – 53 točk, tehnična ustreznost sistema, standardno vgrajene redundance in
diagnostika – 28 točk, garancija sistema – 6
točk, ponovni zagon sistema – 5 točk, servis
– 4 točke, odobreni odstotek popusta na cenik rezervnih delov – 2 točki, cena “košarice”
rezervnih delov – 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Audio Video Consulting
GmbH, Munchner Bundesstrasse 121a,
Salzburg, Avstrija.
7. Pogodbena vrednost: EUR 153.100
CIP Ljubljana (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: EUR 153.100 – EUR 132.300.
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: 8. 6. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 170/6-3/2004
Ob-16392/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 10. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
slikovni medicinski tiskalnik; kraj dobave:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ankaran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kakovost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,560.230 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,147.040 SIT brez DDV; 19,560.230
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: 10. 6. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 101
Ob-16576/04
1. Naročnik: Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej.
2. Naslov naročnika: Ulica bratstva in
enotnosti 5, 9241 Veržej, tel. 02/587-16-54,
faks 02/587-16-54.
3. Datum izbire: 17. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago po
skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. ribe in ribji izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. sadje in zelenjava,
7. kokošja jajca,
8. sadni sokovi,
9. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Mesarija Hanžekovič Mirko s.p., Ul. F.
Kovačiča 8, 9241 Veržej;
2. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj,
3. Vigros d.o.o., Lendavska ul. 9, 9000
M. Sobota,
4. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana,
5. Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota,
6. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3, Murska Sobota,
7. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3, Murska Sobota,
8. Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8,
p.p. 130, 2250 Ptuj,
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Št.

9. ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3 a, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 2,519.551,10 SIT,
2. skupina: 817.865,64 SIT,
3. skupina: 130.477,20 SIT,
4. skupina: 791.245,12 SIT,
5. skupina: 1,019.120,69 SIT,
6. skupina: 980.811,00 SIT,
7. skupina: 193.800,00 SIT,
8. skupina: 369.855,75 SIT,
9. skupina: 2,189.439,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina:
2,519.551,10
SIT,
2,519.551,10 SIT,
2. skupina: 817.865,64 SIT, 817.865,64
SIT,
3. skupina: 179.225,43 SIT, 130.477,20
SIT,
4. skupina: 799.460,11 SIT, 791.245,12
SIT,
5. skupina:
1,122.070,00
SIT,
1.019.120,69 SIT
6. skupina:
1,126.538,60
SIT,
980.811,00 SIT,
7. skupina: 193.800,00 SIT, 193.800,00
SIT,
8. skupina: 457.009,80 SIT, 369.855,75
SIT,
9. skupina: 2,513.859,20 SIT, 2,189.439
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka Ur. l. RS, št. 30 z
dne 5. 4. 2002, Ob-66783.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Vzgojno-izobraževalni zavod
Veržej

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

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. 402-00-8/2004-34
Ob-16385/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev Cerknice v Cerknem, I. faza, odsek od Sotočja z Zapuško
do PR 16 (km 4+719,50 do km 4+811,00).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,126.988,13
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,126.988,13 SIT in 40,917.477 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: 19. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-00-8/2004-50
Ob-16386/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.
3. Datum izbire: 4. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija jezu na reki Vipavi
pri Šelu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO, d.d., Celje.
7. Pogodbena vrednost: 43,814.555,45
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,779.050,75 SIT, 84,529.863,79 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: 19. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-00-8/2004-51
Ob-16387/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.
3. Datum izbire: 3. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija poškodb na levi
brežini Savinje na odseku Savinje od km
34.660 do km 35.320 (na dolžini 660 m).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO, d.d., Celje.
7. Pogodbena vrednost: 37,177.197,16
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
37,177.194,60 SIT in 54,877.278,46 SIT.
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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Ob-16390/04
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: 13. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških,
strojno in elektro instalacijskih del po
načelu »ključ v roke« pri prenovi mansarde Univerzitetne stavbe na Slomškovem
trgu 15 v Mariboru.
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):
135,140.242 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: (brez DDV): 135,140.242
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV): 174,560.190,12 SIT in
135,140.242 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: 10. 6. 2004.
Univerza v Mariboru

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. 001/2004
Ob-16383/04
1. Naročnik: VVZ Antona Medveda.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b, 1241
Kamnik.
3. Datum izbire: 12. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev čiščenja zavoda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba, ki ustreza merilom: cena, strokovna priporočila in finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pulitus d.o.o., Sela pri Kamniku 10b, 1241 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 348 SIT in 193,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2004.
VVZ Antona Medveda

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-16856/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-28-23,
faks +386/1/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si: internetni naslov:
www.gov.si/durs.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/2004 – pisarniški
material.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil, glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: dobava
pisarniškega, računalniškega in ostalega
potrošnega materiala za leti 2005 in 2006.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: avgust 2004.
II.5) Drugi podatki: pogodba se v prvi fazi
sklene le za leto 2005. Za leto 2006 se bo
sklenila, ko bodo zagotovljena proračunska
sredstva in pod pogojem, da bo naročnik z
izbranim dobaviteljem zadovoljen. V nasprotnem primeru bo izveden nov javni razpis.
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: 14. 6. 2004.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava
Republike Slovenije

Gradnje
Ob-16485/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Ivan
Vidovič ali Valentina Golob ali Anica Korošec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-98, elektron-
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ska pošta: Ivan.vidovic@ptuj.si, valentina.golob@ptuj.si, Anica.korosec@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja telovadnice,
računalniške učilnice in knjižnice na OŠ
Olge Meglič na Ptuju z delnim najemom s
postopnim odkupom – leasing objekta.
II.2) Kraj izvedbe: OŠ Olge Meglič, Prešernova 31, Ptuj.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501, 503, 504.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
– izvesti prijavo gradbišča, zakoličenje
objekta, vris objekta v kataster in si zagotoviti odlaganje gradbenih in ostalih odpadkov
z gradbišča,
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno
in elektroinstalacijska dela na objektu z zunanjo ureditvijo in izvedbo vseh komunalnih
priključkov vključno s plačilom priključnin in
pristojbin po projektu PGD, PZI,
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
280,000.000 SIT brez DDV.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 14. 6. 2004,
– gradnje 1. 9. 2004.
II.7) Datum zaključka: 1. 9. 2005, rok trajanja delnega najema je 15 let od datuma
zapisniško izvršene primopredaje objekta.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
ponudnik mora izdelati in predložiti amortizacijski načrt posebej za del, na osnovi katerega bo naročnik poravnaval obveznosti
z mesečnimi zneski najemnin in dinamiko
izplačil posebej za del, kjer bodo obveznosti
v višini 178,000.000 SIT z vključenim DDV
poravnane v roku 60 dni od prejema potrjene začasne situacije. DDV mora biti vključen
obroke in situacije.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-2/00-4.
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: 14. 6. 2004.
Mestna občina Ptuj

Javni razpisi
Blago
Št. 110-1/04

Ob-16566/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 53/04 z dne
14. 5. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Nabava mehanizacije
in opreme za vzdrževanje za potrebe izpostave AC baze Vipava na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice« (Ob-12586/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 29. 6. 2004 do 10.30. Odpiranje
ponudb bo dne 29. 6. 2004 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 025-24/2004

Ob-16589/04
Popravek
V objavi javnih razpisov v Uradnem listu
RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004 za feromonske
vabe (Ob-15860/04), tulce (Ob-15861/04)
in informacijsko opremo (Ob-15892/04) se
popravijo naslednje točke, tako, da pravilno
glasijo:
III.2.1) 4. točka:
Ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) 2. točka:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran oziroma ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2.) Pri dokazilih za Pravne osebe
je pravilen naslednji tekst:
Podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2).
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 260-4/04-5

Ob-16862/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo novega telediligiranega rentgenskega
aparata za slikanje pljuč, abdomna, žil in
kosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
64/04 z dne 11. 06. 2004, Ob-15863/04 se
beseda “telediligiran” pravilni glasi: “teledirigiran”.
Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica
Ob-16863/04
Popravek
V javnem razpisu za srčne endoproteze,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14703/04, se popravi
IV.3.3) točka, ki se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2004 do 10. ure.
Ministrstvo za zdravje
Ob-17127/04
Popravek
V javnem razpisu za sklepne endoproteze, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58
z dne 28. 5. 2004, Ob-14705/04, se popravi
IV.3.3) točka, ki se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004 do 11. ure.
Ministrstvo za zdravje
Ob-16880/04
Popravek
Naročnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pri objavi javnega naročila za nabavo
inzulinskih črpalk in potrošnih materialov,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 53/04 dne
14. 5. 2004, Ob-12653/04, popravlja točko
III. 1.1) Obvezni depoziti in jamstva, ki se
pravilno glasi:
“1. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
naročila za posamezen sklop, veljavna
najmanj do vključno 10. 11. 2004;
2. izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% od
pogodbene vrednosti za posamezen
sklop, veljavno v času trajanja pogodbe
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oziroma še en dan po preteku roka za
dokončno izvedbo posla.”
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 11/04 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2004.
Cena: 2.990 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730, s
pripisom za JN Dobava, demontaža stare
in montaža nove RTG cevi za CT aparat GE
Hispeed DX/i.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 7. 2004,
ob 8.30; Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
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: 9. 6. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-16354/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Marinko, Tržaška cesta 27,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/750-81-10,
faks 01/750-81-11, elektronska pošta: Kp-logatec@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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rabljeni kompaktor za tlačenje – kompaktiranje komunalnih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Deponija Ostri vrh, fco
Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom
rabljeni kompaktor za tlačenje – kompaktiranje komunalnih odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2
ali BON 3.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference.
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:
1. število obrat. ur,
2. letnik stroja,
3. cena,
4. tekoči stroški,
5. garancijska doba,
6. datum dobave.
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 5. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ob dvigu na blagajni podjetja ali predplačilo na poslovni
račun 02025-0010650607.
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 jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in druge osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2004.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Št. 11/04-3
Ob-16358/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: tone.zorko@sb-brezice.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/04 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, demontaža stare in montaža
nove RTG cevi za CT aparat GE Hispeed
DX/i.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černeličeva
cesta 15, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo (1 komad).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
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: najnižja cena, ostali pogoji razvidni
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1–3 so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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Ob-16362/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Mojca Podbregar, Polzela 18, 3113 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-34-02, faks 03/572-00-23,
elektronska pošta: mojca.podbregar@domupokojencev-polzela.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3113 Polzela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Stran

4070 /

Št.

66 / 18. 6. 2004

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
155.780 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: bianco menico za resnost ponudbe v vrednosti
500.000 SIT.
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:
Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako,
da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje
po 42 in 42.a členu ZJN-1A:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– 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;
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih;
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
izpolniti, parafirati vsako njeno stran posebej
ter jo žigosati;
– BON 1/P za poslovno leto 2002 ponudnika, ki ni starejši od 30 dni;
– bianco menico za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT;
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: rok plačila
najmanj 60 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.
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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 5. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: vsak delovni dan
na naslovu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 7.30.
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 14. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 8. uri; uprava doma upokojencev Polzela, Polzela 18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Dom upokojencev Polzela
Ob-16363/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: tone.zorko@sb-brezice.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/04 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sanitetno obvezilnega materiala,
sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černeličeva
cesta 15, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gaze, tamponade, vata in
zaščitna sredstva za enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: trikotne rute in sponke
za fiksacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: operacijski material za
enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.

Sklop št. 4
2) Kratek opis: higienski vložki.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: rjuha za enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: trak za drenažo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: plašči za enkratno uporabo (netkani material).
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: PVC in latex zaščitna
sredstva.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zaščitne kape.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: prevleka za endoskopsko
kamero.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: mila, lotioni in razkužila
za roke in telo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
rok in kože, ter za pripravo operacijskega
polja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
prostorov in površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
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Sklop št. 14
2) Kratek opis: robčki za dezinfekcijo
kože, inštrumentarija ter delov površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
prostorov in opreme.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
kuhinjskih površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
in končno dezinfekcijo kirurških inštrumentov ter ostalega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: dezinficiens za kirurške
inštrumente.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: sredstva za čiščenje endoskopov.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: sredstva za strojno pranje
laboratorijskega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: sredstva za čiščenje laboratorijskega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: razkužila na osnovi joda.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: elektrode.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.

3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 35
2) Kratek opis: esmarch trak.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: igle za aplikacijo inzulina.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 37
2) Kratek opis: set za punkcijo toraxa z
brizgo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 38
2) Kratek opis: kanila za kisik.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 39
2) Kratek opis: kontracepcija – mehanska.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 40
2) Kratek opis: konekti.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 41
2) Kratek opis: kontejnerji za odpadni
material PVC.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 42
2) Kratek opis: rokavi za sterilizacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 43
2) Kratek opis: urinske vrečke z nosilci.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 44
2) Kratek opis: urinske posode z nosilci.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.

Sklop št. 24
2) Kratek opis: papir – vezan na obstoječe aparate.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: negovalna kozmetika pri
inkontinenci.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: negovalni kremni robčki.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: PVC brizge in epruvete
za izvedbo diagnostičnega postopka.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: nastavki za elektronske
termometre.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: vrečka za urno diurezo
s cevjo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: sukcijske tube in povezovalne cevi.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: latex cevi.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: sonda Nordman za irigoskopijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 33
2) Kratek opis: irigator komplet.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 34
2) Kratek opis: pribor za stomo.
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Sklop št. 45
2) Kratek opis: stekleni laboratorijski in
lekarniški pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 46
2) Kratek opis: PVC laboratorijski in lekarniški pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 47
2) Kratek opis: pripomočki za pitje.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 48
2) Kratek opis: pretočne kanile.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 49
2) Kratek opis: PVC ledvičke.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 50
2) Kratek opis: PVC embalaža.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 51
2) Kratek opis: identifikacijski trakovi.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 52
2) Kratek opis: toplo – hladne vrečke.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 53
2) Kratek opis: leseni pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 54
2) Kratek opis: skalpeli in rezila.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 55
2) Kratek opis: pete in opornice Boehler
in Kramer.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sklop št. 56
2) Kratek opis: opornice Link.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 57
2) Kratek opis: opornice MAH.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 58
2) Kratek opis: termometri.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 60
2) Kratek opis: indikatorji za sterilizacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 61
2) Kratek opis: lancete in indikatorji za
določanje sladkorja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 62
2) Kratek opis: perforator za prebod porodnega mehurja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 63
2) Kratek opis: sponke za popek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 64
2) Kratek opis: papirnata embalaža.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 65
2) Kratek opis: sterilna voda za inhalacijo
s pripadajočim adapterjem za vlaženje.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 66
2) Kratek opis: puhalo za RR.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.
Sklop št. 67
2) Kratek opis: zaščitne maske.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004; dobava 31. 7. 2005.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
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: najnižja cena posameznega sklopa, ostali
pogoji razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1–3 so razvidna 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.3.1) 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
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/04 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2004.
Cena: 2.990 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730, s pripisom za JN Dobava sanitetno obvezilnega
materiala, sredstev za hospitalno higieno in
dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potrošnega materiala.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila; do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblačeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 7. 2004
ob 9.30; Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: v skladu z
razpisno dokumentacijo, pri vodji lekarne
SB Brežice Meta Bogovič, mag. farm. spec.,
tel. 07/466-81-91.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

– varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira;
– tesnjenje vrat z silikonskim tesnilo s
pomočjo pare;
– varnostni sistem proti odpiranju vrat, če
je pritisk v komori višji od atmosferskega;
– izolacija vrat – temperatura na površini
vrat ne sme presegati 45 °C.
Zahteve za procesne ventile:
– vsi procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti (instalcija je speljana do obstoječih avtoklavov).
Zahteve za kontrolno enoto ki vodi in
nadzira proces sterilizacije:
– avtomatsko vodenje vseh procesov
sterilizacije;
– enostavna uporaba;
– v slovenskem jeziku;
– možnost modularne gradnje procesorske enote;
– možnost dograditve neodvisnega nadzornega sistema sterilizacije v isti enoti;
– velik LCD zaslon za lažje spremljanje
procesa;
– COM port za tiskalnik in PC komunikacijo;
– možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih;
– zvočni in vizualni alarmni sistem;
– servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov;
– avtomatska kalibracija senzorjev;
– kompatibilen s programsko opremo za
kompletno vodenje nadzora sterilizacijskega
materiala v centralni sterilizaciji;
– izpis na format A4 vseh parametrov
procesa in grafa (po potrebi dobaviti tudi
tiskalnik);
– PC za podporo delovanja avtoklava;
– voziček za polnjenje avtoklava;
– namenjen za polnjenje/praznjenje;
– izdelan mora biti iz nerjavečega poliranega jekla;
– višina polnjenja 790 do 830 mm;
– kompatibilen z avtoklavom in vložnim
vozičkom za polnjenje komore;
– dimenzije vozička:
– dolžina: ca.1450 mm,
– širina: ca. 590 mm,
– višina: ca. 1000 mm,
– zapora sterilizacijskega prostora s
tremi servisnimi vrati;
– ostala zapora je izdelana iz poliranega nerjavečaga jekla, ki jo nosi samostojna
konstrukcija;
– inšpekcijska vrata iz nerjaveče pločevine, namenjena za dostop v servisni prostor
sterilizatorja.
Zaključna dela:
Izvajalec mora na lastne stroške odstraniti obstoječi avtoklav in izvesti vse energetske priklope novega avtoklava.
Izvajalec mora na lastne stroške povrniti
prostor, montažne stene prostora in zaščite
ob sterilizatorju, v prvotno, funkcionalno
stanje.
Usposabljanje: ponudnik se zavezuje
usposobiti delavce naročnika za upravljanje
s strojem in vzdrževalno osebje naročnika
za vzdrževanje avtoklava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Ob-16370/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: direktor – tajništvo, Ob Suhi
11, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/87-05-238, faks 02/87-05-223, elektronska pošta: zdravstveni.dom@zd-ravne.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 montaža pohištvene
opreme za Zdravstveno postajo Prevalje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prevalje.
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 31. 8. 2004.
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: po 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 razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01303-6030923764. Dokazilo o opravljenem plačilu z naslovom in davčno številko
poslati po faksu 02/87-05-223.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 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: do 31. 8. 2004.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 7. 2004
ob 12. uri; sejna soba Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Št. 252-1/04-4
Ob-16492/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž. strojništva, spec. managementa (05/33-01-450),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ek. (05/33-01-560), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica ”Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave – Aleksander Đorđević, prof.
fiz. in tehn., Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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 ”Dobava in montaža
avtoklava” (št.: 252-1/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za dobavo
in montažo novega avtoklava. Z izbranim
ponudnikom bo sklenjena pogodba. Ponujeno mora ustrezati razpisnim pogojem,
kot sledi:
I.) Tehnična specifikacija
Visokotlačni parni avtoklav – 8 STE
– namenjen za sterilizacijo različnega
sterilizacijskega materiala obstojnega pri
temperaturi 121 °C in 134 °C;
– izdelan kot prehodni model z dvojimi
vertikalno pomičnimi pnevmatskimi vrati;
– vgrajen med dve steni;
– ogrevanje avtoklava preko dovoda
hišne pare.
Zahteve za Komoro:
– volumen komore ca. 600 litrov;
– Dim: ŠxV ca. 660 x 660 do ca. 680 x
680, G = 1250 do 1350 mm;
– kapaciteta komore: 8 STE ali 8 ISO
ali 9 SPRI;
– izdelana iz kislinsko odpornega jekla
npr. 316 Ti/ W.Nr.1.4571;
– notranjost komore visoko polirana zaradi lažjega čiščenja;
– notranji robovi komore zaokroženi;
– dno komore nagnjeno k drenaži zaradi
odtekanja kondenza;
– primerno izolirana;
– validacijski priključek 1/2” ali 3/4”;
– validacijski priključek za temperaturno
sondo.
Zahteve za vrata:
– popolnoma avtomatsko pomična pnevmatska vrata;
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
Bančna garancija za resnost ponudbe:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%, ki jo
bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi
podpisanimi izvodi pogodbe v desetih dneh
po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost
pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 5% od pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo posla mora veljati do primopredaje plus en dan.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku: ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti,
z veljavnostjo za obdobje garancijske dobe
plus en dan. Brez izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski
dobi primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupec
se zavezuje pogodbeni znesek za dobavljeno opremo plačati v enkratnem znesku
najmanj v roku 60 dni od dneva izstavitve
računa prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil v zakonskem roku po uspešno opravljeni
primopredaji predmeta pogodbe in zagonu
“v živo” ter podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov
obeh pogodbenih strank.
III.2.1.1) 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 za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju:
A) Na poslovnem področju:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
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ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(priloga št: 2), če ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje
dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), 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; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujena oprema ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom,
ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU (priloga št. 8) »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema ustreza predpisom varstva
pri delu ter standardom in normativom, ki
jih narekujejo predpisi Republike Slovenije
in EU.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
dostavo opreme franco naslov zavoda in
montažo na lastne stroške (priloga št. 12)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da zagotavljamo dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo na
lastne stroške«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo dostavil projektantski popis za morebitna
dodatna dela v prostor z obrazložitvijo, s ciljem pridobitve uporabnega dovoljenja (priloga št. 13) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bomo dostavili
projektantski popis za morebitna dodatna
dela v prostor z obrazložitvijo, s ciljem pridobitve uporabnega dovoljenja.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da

so v ponudbeni ceni zajete tudi morebitne
predelave fronta prostora, predelave servisno-vzdrževalnih dostopov do postrojenja
ter vsa predvidena in nepredvidena dela
za namestitev in zagon avtoklava (priloga
št. 15) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so v ponudbeni
ceni zajete tudi morebitne predelave fronta
prostora, predelave servisno-vzdrževalnih
dostopov do postrojenja ter vsa predvidena
in nepredvidena dela za namestitev in zagon avtoklava«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo pred primopredajo pridobil uporabno
dovoljenje s strani inšpekcijskih služb za
dobavljen aparat, brez dodatnih stroškov
(priloga št. 16) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo pred
primopredajo pridobili uporabno dovoljenje
s strani inšpekcijskih služb za dobavljen
aparat, brez dodatnih stroškov«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v ponudbi po dobavi
in motaži izvedel usposabljanje zaposlenih in vzdrževalnega osebja naročnika za
uporabo opreme, ki jo ponuja (priloga št.
17) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za ceno navedeno v ponudbi po dobavi in motaži izvedli
usposabljanje zaposlenih in vzdrževalnega
osebja naročnika za uporabo opreme, ko jo
ponuja«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dostavil garancijsko izjavo za najmanj
2-letno garancijo za celoten aparat šteto
od uspešno opravljene primopredaje (priloga št. 18) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo
bomo dostavili garancijsko izjavo za najmanj
2-letno garancijo za celoten aparat šteto od
uspešno opravljene primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil, montiral in preizkusil aparat v 90
dneh po podpisu pogodbe (priloga št. 19)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da zagotavljamo bomo dobavili,
montirali in preizkusili aparat v 90 dneh po
podpisu pogodbe«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št.
21), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
– ponudnik ima najmanj 1 potrjeno referenco ustanove, kjer je že dobavil enako ali
podobno opremo v Republiki Sloveniji ali v
EU (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
odlog plačila najmanj 60 dni od prejema
računa, izdanega v zakonskem roku od
uspešno opravljene primopredaje (priloga
št. 11) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
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Št.

ima izjavo banke, da bo dobil garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti
za čas trajanja garancijske dobe plus en dan
(priloga št. 20) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da imamo izjavo
banke, da bomo dobili garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti za čas trajanja garancijske dobe plus en dan.«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo v
RS, preko katere bo na poziv naročnika v
najkrajšem možnem času odpravil napake,
pomanjkljivosti ali okvare opreme (priloga št.
6) s priloženim potrdilom » Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljali pooblaščeno servisno službo v RS,
preko katere bomo na poziv naročnika v
najkrajšem možnem času odpravili napake,
pomankljivosti ali okvare opreme.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljal rezervne dele v RS (priloga št. 7) s
priloženim potrdilom »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo
za čas pričakovane uporabne dobe (dobe
eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljali
rezervne dele v RS.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
je v ponudbi predložil prospekte ponujene
opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da bo v primeru izbora po javnem
naročilu predložil servisne priročnike in
navodila za uporabo v slovenskem jeziku
(priloga št. 9) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo v ponudbi predložili prospekte ponujene opreme z
navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da
bomo v primeru izbora po javnem naročilu
predložili servisne priročnike in navodila za
uporabo v slovenskem jeziku «;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo strokovni skupini/komisiji za oceno
ponudb omogočil brezplačen ogled ponujenega delujočega aparata na terenu (priloga
št. 10) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo strokovni skupini/ komisiji za oceno ponudb omogočili
brezplačen ogled ponujenega delujočega
aparata na terenu.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v ponudbi odstranil
obstoječi avtoklav naročnika iz prostora
naročnika ter da bo izvedel vse energetske
priklope novega avtoklava, brez dodatnih
stroškov (priloga št. 14) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo za ceno navedeno v ponudbi odstranili obstoječi avtoklav naročnika iz prostora
naročnika ter da bomo izvedli vse energetske priklope novega avtoklava, brez dodatnih
stroškov«.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
pogodbi.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
30 točk,
3. dobavni rok: 10 točk,
4. servis: 5 točk.
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: JR B 7/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na
blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, 1000 Ljubljana, med 8. in 9.30 in
med 10. in 13. uro, s pripisom JR B 7/04 in
identifikacijske številke za DDV.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Snaga javno podjetje, d.o.o.

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 3. 8. 2004.
Cena: breplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 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 zaključka izvedbe javnega naročila
(48 mesecev od podpisa pogodbe).
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2004
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca Nova Gorica
Št. 25
Ob-16494/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Olga
Okorn, soba 114, I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
javno podjetje d.o.o., tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba št. 118, I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija,
tel. 477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 7/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava šasij
s kabino za komunalna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
35,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.

Stran

Ob-16496/04
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,

Stran
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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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: avtomobilske pnevmatike.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomobilske pnevmatike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko razloženo na posamezno poštno enoto po
dispoziciji naročnika.
Sukcesivna dobava po posameznih naročilnicah. Rok dobave je 48 ur po prejeti
naročilnici – približno 80% razpisane količine pnevmatik bo dobavljena v prvi polovici
meseca oktobra 2004, ostalo po potrebi
naročnika v času enega leta od podpisa
pogodbe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po tehničnem opisu – 67 postavk različnih pnevmatik, skupna okvirna količina pnevmatik je
4.321 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roka
za zaključek: začetek takoj po podpisu
pogodbe in/ali konec eno leto po podpisu
pogodbe.
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 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve
računa. Priloga računa je podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljene
pnevmatike oziroma zračnice. Datum na
računu ne sme biti starejši od datuma prejema pnevmatik oziroma s strani naročnika.
Račun, ki ne bo tako opremljen bo naročnik
zavrnil. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo (št. pogodbe – desetmestna
številka).
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 v
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam in cenik vseh pnevmatik, ki jih
ima ponudnik v svojem prodajnem programu na dan oddaje ponudbe,
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– dokazilo, da pnevmatike ustrezajo
standardu – priporočilom D.O.T.,
– tehnična dokumentacija za vse ponujene pnevmatike.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90 točk,
2. popust na cene iz veljavnega cenika
– 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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: 2. 8. 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 27. 10. 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: 3. 8. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor

Ob-16505/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Socialno varstveni zavod Dutovlje, kontaktna
oseba: Kristina Pavlič, Nadja Večerina,
05/764-20-02, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje,
Slovenija, tel. 05/764-20-02, 05/764-01-14,
faks 05/764-01-14, elektronska pošta: kristina.pavlic@svz-dutovlje.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:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dutovlje 128, Dutovlje.
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: živila in
material za prehrano po skupinah:

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev, začetek 1. 1. 2005,
konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere 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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

Skupina

Ime skupine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

mleko, mlečni izdelki, siri
jajca
kruh, pekovski izdelki, slaščičarski izdelki
sladki program
zamrznjeni izdelki
sladoled
meso perutnine in perutninski izdelki
ribe zmrznjene in sveže
ribe v konzervi
ribji namaz sveži
olja
maščobni proizvodi
začimbe, juhe, omake, priloge
kompoti in vložnine
splošno prehrambeno blago
diabetični izdelki
čaji, kakav, kava in kavni napitki
sokovi, sirupi, ostala pijača
meso, drobovina in mesni izdelki
zelenjava in sadje sveže
zelenjava in sadje zmrznjeno
moke, zdrobi, testenine
skupaj

Vrednost v SIT
(brez DDV)
za obdobje
enega leta

3,900.000
290.000
2,800.000
310.000
1,600.000
350.000
3,200.000
550.000
800.000
250.000
900.000
370.000
900.000
3,300.000
1,700.000
400.000
1,300.000
3,400.000
11,500.000
5,500.000
550.000
900.000
44,770.000
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vključen).
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
SVZ Dutovlje, št. 01100-6030300883, sklic
05-07. Ponudnik mora dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije poslati po faksu na
št. 05/764-01-14.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 2. 11. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Socialno varstveni zavod Dutovlje

jen 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 (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), 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,
– 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.
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,
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja pogojev na poslovnem in finančnem
področju ter glede tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti,
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvalifikacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe,
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev, vključno s
stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za
nadzor kakovosti.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. kakovost,
3. funkcionalne lastnosti in tehnične
prednosti,
4. gar. in servis.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/BR-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 7. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko
plačilo na TRR 01100-6030277118 pri
banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 7. 2004 do 12. ure.

Št. 74
Ob-16558/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna
oseba: Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/66-06-895, faks
+386/5/66-06-305,
elektronska
pošta:
rudi.benko@sb-Izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Biserka Benedetti, dipl.
org., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-06-306, faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306,
faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
RTG sistem za digitalizacijo s tehnologijo fosfornih plošč, z možnostjo tudi
digitalne mamografije in podprt s PACS
sistemom – za odčitavanje, shranjevanje,
distribucijo in arhiviranje s tem sistemom
zajetih digitalnih slik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.16.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: RTG sistem za digitalizacijo s tehnologijo fosfornih
plošč, z možnostjo tudi digitalne mamografije in podprt s PACS sistemom – za odčitavanje, shranjevanje, distribucijo in arhiviranje s
tem sistemom zajetih digitalnih slik.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (oz.
ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 500.000 SIT z veljavnostjo

do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z naročnikom in mu izroči garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe izdano s strani banke.
Bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (oziroma ustrezno
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v
višini 500.000 SIT.
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 500.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obročno
plačevanje – 60 mesecev.
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 ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na
poslovnem
in
finančnem
področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
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 obso-
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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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2004
ob 14. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-16559/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna
oseba: Srečko Kogoj, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/37-34-400,
faks 05/37-73-651, elektronska pošta: srecko.kogoj@pb-idrija.si, internetni naslov:
www.pb-idrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Idrija,
kontaktna oseba: Terezija Keršmanc, Pot
sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-400, int. 421, faks 05/37-73-651,
elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Ne odpiraj – Ponudba
za JN št. 01-208/1-2004, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne sklope ali posamezna živila znotraj sklopov.
Naročnik bo oddal naročilo za posamezni sklop najmanj enemu ponudniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.
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. konzervirani izdelki v ocenjeni letni
vrednosti 2,650.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki v ocenjeni letni
vrednosti 8,250.000 SIT,
3. pijača v ocenjeni letni vrednosti
2,300.000 SIT,
4. testenine v ocenjeni letni vrednosti
1,100.000 SIT,
5. razno prehrambeno blago v ocenjeni
letni vrednosti 9,300.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev; začetek 1. 10. 2004
in/ali konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudb v
višini 5% od letne ponudbe vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od letne pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve
računa za pretekli mesec.
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,
– 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 je poravnal davke in prispevke s
predpisi države kjer ima svoj sedež,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu,
– da zagotavlja zahtevane letne količine,
– da zagotavlja fiksne cene za obdobje
enega leta,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok,
– da bo dobava blaga fco skladišče naročnika – razloženo, da nudi odzivni čas en
dan in da bo v izjemnih primerih sposoben
pripeljati blago v roku 2 ur,
– 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 upošteva druge predpise o
higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živili in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. 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 nespoštovanja drugih določil
pogodbe).
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov,
– izjava ponudnika, da zagotavlja fiksne
cene,
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših dobav blaga, iz
katerega je razvidno, da je dobavljal blago
najmanj enemu javnemu zavodu,
– izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,
– izjava o zagotavljanju dobave blaga v
odzivnem času in v izjemnih primerih,
– izjava o zagotavljanju higienskih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. plačilni rok.
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 5. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije na TRR PB Idrija:
01100-6030276924 z navedbo identifikacijske številke in številke javnega naročila:
01-208/1-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 ali 21 dni
od odposlanja obvestila, od 8. do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 7. 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: do 30. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 8. uri; Psihiatrična bolnišnica Idrija, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik ne
bo organiziral sestanka s ponudniki; ogled
lokacije po predhodnem dogovoru z naročnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-16560/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna
oseba: Srečko Kogoj, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/37-34-400,
faks 05/37-73-651, elektronska pošta: srecko.kogoj@pb-idrija.si, internetni naslov:
www.pb-idrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Idrija,
kontaktna oseba: Terezija Keršmanc, Pot
sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-400, int. 421, faks 05/37-73-651,
elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Psihiatrična bolnišnica Idrija, »Ne odpiraj – Ponudba

66 / 18. 6. 2004 /

4079

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

za JN št. 01-207/1-2004«, Pot. Sv. Antona
49, 5280 Idrija, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne sklope ali posamezna živila znotraj sklopov.
Naročnik bo oddal naročilo za posamezni sklop najmanj enemu ponudniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.
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. sveže meso v ocenjeni letni vrednosti
10,000.000 SIT,
2. perutnina, puranje meso in izdelki v
ocenjeni letni vrednosti 5,500.000 SIT,
3. drugi mesni izdelki v ocenjeni letni
vrednosti 5,500.000 SIT,
4. ribe in morski sadeži v ocenjeni letni
vrednosti 900.000 SIT,
5. kruh in pekovsko pecivo v ocenjeni
letni vrednosti 2,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev; začetek 1. 10. 2004
in/ali konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudb v
višini 5% od letne ponudbe vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od letne pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve
računa za pretekli mesec.
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,
– 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 je poravnal davke in prispevke s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu,
– da zagotavlja zahtevane letne količine,
– da zagotavlja fiksne cene za obdobje
enega leta,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok,
– da bo dobava blaga fco skladišče naročnika – razloženo, da nudi odzivni čas en

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.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 8. uri; Psihiatrična bolnišnica Idrija, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki;
– ogled lokacije po predhodnem dogovoru z naročnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

dan in da bo v izjemnih primerih sposoben
pripeljati blago v roku 2 ur,
– 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 upošteva druge predpise o
higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živili in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. 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 nespoštovanja drugih določil
pogodbe).
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov,
– izjava ponudnika, da zagotavlja fiksne
cene,
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših dobav blaga, iz
katerega je razvidno, da je dobavljal blago
najmanj enemu javnemu zavodu,
– izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,
– izjava o zagotavljanju dobave blaga v
odzivnem času in v izjemnih primerih,
– izjava o zagotavljanju higienskih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. plačilni rok.
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 5. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije na TRR PB Idrija:
01100-6030276924 z navedbo identifikacijske številke in številke javnega naročila:
01-207/1-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 ali 21 dni
od odposlanja obvestila, od 8. do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 7. 2004.

Stran

Št. 04/2004
Ob-16561/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Komen,
kontaktna oseba: Blaž Turk, Komen 96,
6223 Komen, Slovenija, tel. 041/343-763,
05/766-07-90, elektronska pošta: pgdkomen@volja.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava in izdelava gasilskega vozila s cisterno GVC
16/25, s postopnim odkupom – leasing.
Deli se na dva sklopa, in sicer sklop (A)
podvozje z podaljšano kabino in sklop (B)
nadgradnja. Oba sklopa morata ustrezati tipizaciji Gasilske zveze Slovenije za gasilsko
vozilo s cisterni GVC 16/25.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: podvozje s podaljšano
kabino, ki ustreza tipizaciji Gasilske zveze
Slovenije za gasilsko vozilo s cisterno GVC
16/25.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 21. 7. 2004, dobava 18. 10. 2004.
Sklop št. B
2) Kratek opis: nadgradnje, ki ustreza tipizaciji Gasilske zveze Slovenije za gasilsko
vozilo s cisterno GVC 16/25.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 19. 10. 2004, dobava 16. 1. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklop
(A) podvozje z podaljšano kabino (1 kom)
in sklop (B) nadgradnja (1 kom).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo pridobite najkasneje 4 dni
od prejema pisnega dopisa z prošnjo za
pridobitev razpisne dokumentacije, na naslov Prostovoljno gasilsko društvo Komen,
Komen 96, 6223 Komen ter plačilu 10.000
SIT stroškov za razpisno dokumentacijo na
TRR: 10100-0034946379 odprt pri Banki
Koper. Rok za prejem prošnje za pridobitev
razpisne dokumentacije na zgoraj naveden
naslov naročnika je 8. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do
19.30.
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 11. 8. 2004 in/ali 30 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki ali zastopniki
ponudnikov ter povabljeni iz strani naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 20. uri; prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Komen, Komen 96, 6223
Komen.
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: 14. 6. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Komen
Ob-16573/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna
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oseba: Srečko Kogoj, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/37-34-400,
faks 05/37-73-651, elektronska pošta: srecko.kogoj@pb-idrija.si, internetni naslov:
www.pb-idrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Idrija,
kontaktna oseba: Terezija Keršmanc, Pot
sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-400 int. 421, faks 05/37-73-651,
elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Ne
odpiraj – Ponudba za JN št. 01-206/1-2004,
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago: sveže sadje in zelenjava.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne sklope ali posamezna živila znotraj sklopov.
Naročnik bo oddal naročilo za posamezni sklop najmanj enemu ponudniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.
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: skupini
blaga:
1. sveže sadje v ocenjeni letni vrednosti
5,500.000 SIT,
2. sveža zelenjava v ocenjeni letni vrednosti 12,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev (od oddaje naročila),
začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudb v
višini 5% od letne ponudbe vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od letne pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve
računa za pretekli mesec.
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,
– 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 je poravnal davke in prispevke s
predpisi države kjer ima svoj sedež,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,

– da je v zadnjih 3 letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu,
– da zagotavlja zahtevane letne količine,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok,
– da bo dobava blaga fco skladišče naročnika – razloženo, da nudi odzivni čas en
dan in da bo v izjemnih primerih sposoben
pripeljati blago v roku 2 ur,
– 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 upošteva druge predpise o
higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živili in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. 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 nespoštovanja drugih določil
pogodbe).
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– potrdilo oz. izpisek iz ustrezne sodne,
upravne ali druge evidence oziroma lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov,
– izjava o plačilnih pogojih,
– izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših dobav blaga, iz
katerega je razvidno, da je dobavljal blago
najmanj enemu javnemu zavodu,
– izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,
– izjava o zagotavljanju dobave blaga v
odzivnem času in v izjemnih primerih,
– izjava o zagotavljanju higienskih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. plačilni rok,
4. odzivni čas.
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 5. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije na TRR PB Idrija:
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01100-6030276924 z navedbo identifikacijske številke in številke javnega naročila:
01-206/1-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 ali 21 dni
od odposlanja obvestila, od 8. do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 20. 7. 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: do 30. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 8. uri; Psihiatrična bolnišnica Idrija, sejna soba.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki;
– ogled lokacije po predhodnem dogovoru z naročnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-20/ 04.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: do 30. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
do 10. ure; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-16575/04
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: Vincenc Dular,
univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-20/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za sterilizacijo – sterilni hodnik v OP bloku (tehnološka oprema – aparati).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
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:
Predmet javnega naročila: dobava in
montaža opreme za sterilizacijo – sterilni
hodnik v OP bloku (tehnološka oprema
– aparati):

– sterilizator prehodni – 2 kosa,
– termodesinfektor – 1 kos,
– flusher desinfektor – 1 kos,
– montažna stena iz nerjaveče pločevine
– 2 kosa,
– stroj za pomivanje laboratorijske steklovine – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– dobava 90 dni po podpisu pogodbe,
– montaža 30 dni po dobavi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 50% – 30 dni po dobavi blaga,
– 30% – 60 dni po dobavi blaga,
– 20% – 30 dni po montaži blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da je finančno in poslovno sposoben;
5. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene v
razpisni dokumentaciji;
6. da nudi naslednje plačilne pogoje:
– 50% – 30 dni po dobavi blaga,
– 30% – 60 dni po dobavi blaga,
– 20% – 30 dni po montaži blaga;
7. da zagotavlja dobavo in montažo blaga na lokacijo naročnika – v sklopu ponudbene cene;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi kar dokazuje z listinami:
– seznam najvažnejših opravljenih storitev za predmetno blago v zadnjih 5 letih,
– navedbo kvalifikacij in izkušenj
vodstvenega in tehičnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila,
– struktura delovne sile, ki bo angažirana
na delih iz ponudbe;
9. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
10. da bo predložil zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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.

Stran

Ob-16598/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Bordona, kontaktna
oseba: Goran Sabadin, Rozmanova 21 A,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/62-71-431,
faks 05/62-71-431.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prehrambeno blago.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
prehrambeno blago za potrebe šolske
kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dušana
Bordona, Rozmanova 21a, 6000 Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz
testa.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
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Sklop št. 7
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: olja in izdelki.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: sadje.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: sadni sokovi.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: ekstrati - dodatki - začimbe.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: kava in nadomestki.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji oziroma obrtno
dovoljenje.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun št.
01250-6030657186.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 27. 8. 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: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 9. uri; Osnovna šola Dušana Bordona,
Rozmanova 21 A – šolska knjižnica.
Osnovna šola Dušana Bordona
Št. 81/2004
Ob-16599/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Šolski center Šentjur, kontaktna oseba:
Teja Fajs, Cesta na kmetijsko šolo 9,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-29-00,
faks 03/746-29-20, elektronska pošta: solski.center-sentjur@guest.arnes.si, internetni naslov: www2.arnes.si/-sscekg1s/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago in pijača po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šolski center Šentjur.
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:
12,000.000 SIT za 12 mesecev:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. kruh in pekovsko pecivo,
7. sveže sadje in zelenjava,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. mlinski izdelki,
10. brezalkoholne pijače,
11. sladkarije,
12. splošno prehrambeno blago.
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: rok
plačila: 30 dni po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu
Dokazilo:
– za pravne osebe – fotokopija izpiska iz
sodnega registra podjetja ali druge ustrezne
evidence,
– za fizične osebe – overjeno potrdilo, da
so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1;
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
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe ali lastna
izjava v skladu s 44. členom ZJN-1;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež
Dokazilo:
– za pravne osebe – fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za fizične osebe – overjeno potrdilo,
da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS ali
Obrtne zbornice;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj se-

dež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ekonomsko – finančno sposoben
Dokazila:
– za pravne osebe:
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali fotokopija
BON-1/P izdanih v letu 2004 ali fotokopija
BON 1 ali fotokopija izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2004,
– za fizične osebe:
a) fotokopija potrjene napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
ima odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu
za obdobje zadnjih 6 mesecev pred oddajo
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti:
– krovno izjavo (obrazec RO-1),
– ponudbo (obrazec RO-2),
– seznam najpomembnejših dobav – reference v zadnjih 3 letih (obrazec RO-3),
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije (obrazec RO-4),
– obrazec predračuna (obrazec RO-5),
– obrazec plačilnih pogojev in pogojev
dobave blaga (obrazec RO-6),
– izjavo o zagotavljanju dostave blaga FCO skladišče naročnika – razloženo
(obrazec RO-7),
– izjavo o kakovosti živil in o zagotavljanju stalne kontrole kakovosti in sistema
HACPP (obrazec RO-8),
– vzorčno pogodbo (obrazec RO-9).
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 23. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT; valuta: pred prejemom dokumentacije.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01100-6030705179 pri UJP Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. julij 2004 do
12. ure.
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: 27. 7. 2004,
ob 10. uri; Šolski center Šentjur, Cesta na
kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur.
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: 10. 6. 2004.
Šolski center Šentjur
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Št. 404-08-284/2004-2
Ob-16857/04
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si, dušan.cirar@ mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si, dušan.cirar@ mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 183/2004-ODP.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
dobava industrijskih sendvičev po naslednji specifikaciji:
– sendvič z mortadelo in sirom, ca.
10.000 kosov,
– sendvič s šunko in sirom, ca. 10.000
kosov,
– sendvič s suho salamo in skutnim namazom, ca. 10.000 kosov,
– sendvič s tuno, ca. 10.000 kosov,
– sendvič vegetarijanski, ca. 10.000
kosov,
– sendvič s kuhanim pršutom, ca. 10.000
kosov,
– sendvič tip »pizza«, ca. 10.000 kosov,
– sendvič s puranjo šunko in sirom, ca.
10.000 kosov,
– sendvič s suho salamo in skutnim namazom (lepinja), ca. 10.000 kosov.
Podrobnejša specifikacija je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vojašnice v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
količina v obdobju avgust 2004 do december 2005 znaša ca. 90.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje do
decembra 2005, z možnostjo podaljšanja do
decembra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in
kadrovskih zmogljivostih in priložene izjave
o referencah:
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano prijavo na javni razpis,
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da zagotavlja dostavo blaga na vse
zahtevane lokacije in upošteva predpise
naročnika in vse veljavne predpise na
področju predmeta razpisa.
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 26. 7. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom
(z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 183/2004-ODP) na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 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: tri mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2004
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.

– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni 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.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
Dokazilo: fotokopija obrazca BON 1 in
BON 2 skupaj, izdanih v letu 2004 ali fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2004 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 08407-00013/2004 0500 Ob-16858/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Rasto Pušauer, soba 125, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-670, faks 02/22-01-333, elektronska pošta: rasto.pusauer@maribor.si, internetni naslov: http://www.maribor.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.
1.4) 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: 08407-00013/2004
0500 RP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme - strežniki in SAN, priklop in
konfiguriranje v obstoječi sistem, ter nabava namizne računalniške opreme.
Javno naročilo se oddaja po sklopih:
– sklop 1: strežniki, SAN ter priklop in
konfiguriranje v obstoječi sistem,
– sklop 2: namizna računalniška oprema
za delovna mesta (osebni računalniki z monitorji, tanki odjemalci in tiskalniki).
II.1.9.) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: strežniki, SAN ter priklop
in konfiguriranje v obstoječi sistem.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: namizna računalniška
oprema za delovna mesta (osebni računalniki z monitorji in tiskalniki).
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 1: modularni diskovni sistem,
nadzorni strežnik (1 kos), FC stikala (2
kosa), UPS naprave (6 kosov), strežnik za
MS SQL, oprema za priklop obstoječega
Exchange strežnika HP ProLiant DL380G3
v SAN, Oprema za priklop obstoječega NAS
strežnika HP ProLiant DL380G3 v SAN, prekonfiguriranje backup sistema, strežnik za
WWW;
– sklop 2: PC računalniki v konfiguraciji (12 kosov), tanki odjemalci (10 kosov),
monitorji TFT 15’’ (22 kosov), UPS naprave
650VA (2 kosa), namizni laserski tiskalnik
(20 kos), mrežni laserski tiskalnik (5 kosov),
barvi mrežni laserski tiskalnik A4 (1 kos).
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: 45 dni za dobavo, instalacija 15
dni po dobavi (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva:
ustrezno finančno zavarovanje, kot je opredeljeno v dokumentaciji, v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po izvedbi.
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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:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz predmeta naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: fotokopija izpiska iz sodnega registra ali
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, fotokopija odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju z Zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila
(obrtno dovoljenje), če ponudnik opravlja
dejavnost na način iz Obrtnega zakona in
to dovoljenje potrebuje, potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti ter lastna
izjava, potrdilo sodišča o nekaznovanosti,
potrdilo o poravnanih davkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo Agencije
RS za javnopravne evidence in storitve BON
1/P IN BON 2 oziroma za fizične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za
preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
davčne uprave in podatke bank kjer ima ponudnik odprte poslovne račune o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev, ter o
stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe s pisnimi izjavami naročnikov. Izjava o razpoložljivih kapacitetah
(o zadostni kadrovski zmogljivosti ter o zadostnih osnovnih sredstvih in materialu za
izvedbo razpisanih del, z navedbo kadrov
ter predložitvijo kopij njihovih certifikatov.
Certifikati in pogodbe o statusih ponudnika.
Opis zahtevanih certifikatov je natančneje
definiran v razpisni dokumentaciji. Natančni opis in prospektni material ponujenega
blaga.
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: strežniki, SAN in
namizna računalniška oprema.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: brezplačna.

Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnih
straneh naročnika na http://www.maribor.si,
podorčje javni razpisi, ali v pisni obliki pri
kontaktni osebi naročnika vsak delovnik
na naslovu naročnika, soba 125, med 8.
in 10. uro.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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 20. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004 ob
10.30, sedež naročnika.
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: razpisna
dokumentacija je na voljo brezplačno
na spletnih straneh naročnika na http:
//www.maribor.si, podorčje javni razpisi. Vsa
pojasnila glede morebitnih vprašanj bodo v
elektronski obliki na voljo na istem spletnem
naslovu in bodo predstavljala sestavni del
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-16860/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Sašo Matas, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. +386 1 4788600, faks +386 1 4788649,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vlada Republike Slovenije,
Center za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, Republika Slovenija, tel. +386 1
4788600, faks +386 1 4788649, elektronska
pošta: gp.cvi@gov.si, internetni naslov: http:
//www2.gov.si:8000/javnar/ jnvodg.nsf.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODMT.IT-6/2004.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup mobilne
laboratorijske opreme za potrebe analize
zmogljivosti aplikacij, komunikacijske in
strežniške infrastrukture ter odkrivanja
napak.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT;
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b) ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% od skupne pogodbene cene.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: naročnik bo iz postopka izločil
ponudnika, ki ne bo izpolnjeval naslednjih
pogojev:
Na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov,
2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa,
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem niti ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2001 dalje,
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogodbo,
s katero pokriva izvajanje storitev z zahtevanega področja predmeta javnega naročila,
6. ponudnik mora s kopijo najmanj ene
pogodbe dokazati, da je v zadnjih dveh letih
do objave razpisa prodajal istovrstno opremo, kot je predmet razpisa.
Na finančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države Republike Slovenije,
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa),
4. letna realizacija nad 80 mio SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2003 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
Organizacija in kadri:
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila,
2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet prijave.
Najmanj en zaposleni mora imeti vsaj VII.
stopnjo izobrazbe,
3. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj en zaposlen izkazuje posebna
znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa,
4. delovne izkušnje za zaposlene, ki
bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj en zaposlen mora imeti več
kot 2 leti delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa,
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila

ba: Irena Želj, Vošnjakova ulica 16, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/29-09-610, ali
29-09-613, faks 02/29-09-624, elektronska
pošta: i.zelj@kozjak-mb.si, internetni naslov: www.kozjak-mb.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 ponudb/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis:
1. preparati za galvansko obdelavo
kovin,
2. pločevine,
3. krmne mešanice za prašiče in mlado
pitano govedo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004-B-002.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1) preparati za galvansko obdelavo
kovin (dodatki za Znk kopeli, Znk bobne,
Nik, anode, ipd.),
2) pločevine: HVT, TVT, cevi, ploščato,
svetlo vlečeno, ipd.,
3) krmne mešanice za prašiče in
mlado pitano govedo (šrater, Pu štarter,
predštarter, za pitance, za plemenske
svinje, za teleta, za MPG, mlečni nadomestki, ipd.).
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 58.055
kg galvanskih preparatov, 63.201 kg pločevine, 320.300 kg krmne mešanice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: blago mora biti dostavljeno v 48
urah na skladišče podjetja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 72 mesecev, začetek 1. 10. 2004
in/ali konec 1. 10. 2007.
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: minimalno 90-dnevni
plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: veljavna registracija ter pogoje v skladu s
42. členom ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik zadnjih
6 mesecv ni imel blokiran tr. Ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine, dostava
z pariteto fco kupec, zagotovitev kontrole
kakovosti, ustreznih certifikatov, da nudi odvoz prazne embalaže v skladu s pravili o
ravnanju z odpadki (1. skupina).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik nudi k 3. skupini
recepturo z označbo teoretične vsebnosti
hranilnih snovi ter da je kakovst v skladu s
predpisi v RS.
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.

ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
Naročnika, Center Vlade RS za informatiko in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve bosta ponudniku plačala
vsak polovico pogodbene cene, zato mora
biti račun po dobavi opreme izstavljen na
oba organa.
Prevzem premeta nakupa
Pri prevzemu mora ponudnik priložiti:
– programska oprema priložena na medijih (CD,...),
– dokumentacija,
– dokazila in navodila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih storitev iz b) (garancijski listi, kode za dostop do TAC centrov,...).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: komplet registrskih listov; potrdilo
davčnega urada in carinske uprave o poravnanih obveznostih; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice že izbrisane;
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki potrjuje, 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: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; Letni računovodski izkazi za leto 2003; Zadnje revizijsko
poročilo oziroma mnenje; Obrazec bon 1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kopija pogodbe s katero
ponudnik dokazuje, da je na razpisanem
področju opravljal razpisano dejavnost v
obdobju zadnjih dveh let; dokumentacija
za vsakega posameznega zaposlenega na
področju prijave.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2004
ob 10.15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko
Št. 04/1-644-2004
Ob-16902/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ »Kozjak« Maribor, kontaktna ose-
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IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
15, najmanj 13, največ 18.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004-B-002.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
TR 04515-0000588813 ali plačilo pri blagajni. V kolikor je dokumentacija poslana
na želen e-mail naslov, bo posredovana
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2004 ali 40 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 5. 7. 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: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Stanko Bračko, Simona
Hozjan, Ferdinand Matvos, Irena Želj.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2004 ob
9. uri; Maribor, na sedežu podjetja (glej 1.1).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
JGZ “Kozjak” Maribor

Blago in storitve
Ob-16491/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Tadeja Maček,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00,
+386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si:8000/javnar/
jnvodg.nsf.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 50312.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODCS.IT-5/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup in financiranje nakupa sistema podatkovnih
zmogljivosti ter vzdrževanje nabavljene strojne in programske opreme, v
3-letnem garancijskem roku. Naročilo bo
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plačano skozi 3-letni finančni aranžma. Ponudniki morajo oddati ponudbo za predmet
naročila v celoti. Predmet naročila predstavlja za naročnika povečanje zmogljivosti
sistema podatkovnih zmogljivosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sistem
podatkovnih zmogljivosti kapacitete 3 TB/1
komplet strojne in programske opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– izjava banke, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
po obrazcu iz razpisne dokumentacije;
– izjava banke, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo garancijskih obveznosti
po obrazcu iz razpisne dokumentacije;
– izjava principala, da kolikor ponudnik
ne bo zmožen izvrševati svojih obveznosti,
ne glede na vzrok, bo te obveznosti prevzel
principal brez dodatnega plačila;
– izjava principala, da je seznanjen z zahtevano 3-letno garancijo, in da bo v primeru, da ponudnik tega ne bo sposoben izvajati, to 3-letno garancijo zagotavljal sam brez
dodatnih stroškov na strani naročnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora v ceni predmeta naročila upoštevati triletno (3 leta) garancijsko vzdrževanje opreme in stroške financiranja nabave za plačilo
v dveh obrokih (1. obrok do 31. 3. 2005 in
2. obrok do 31. 3. 2006).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (če je v konkretnem
primeru takšno dovoljenje potrebno na podlagi posebnega zakona);
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma so posledice že izbrisane;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2001 dalje;
– reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v obdobju po 1. 7.
2002 sklenjeno vsaj eno pogodbo, s katero
pokriva izvajanje storitev z zahtevanega področja predmeta javnega naročila;
– razpolaganje z vsemi licencami in
pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za področje prijave, kolikor in kolikor
so le-te potrebne za izvajanje predmetnega
naročila;

– dostop do rezervnih delov za razpisano
opremo, ki mu omogoča, da izvrši morebitna
popravila oziroma zamenjave v zahtevanih
rokih iz točke 5.1.3 teh navodil (ustrezne
pogodbe);
– vsaj en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države Republike Slovenije;
– ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa);
– letna realizacija nad 900 mio SIT;
– stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2003 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev;
– plačila bodo izvedena v dveh obrokih,
in sicer 1. obrok do 31. 3. 2005 in 2. obrok
do 31. 3. 2006. Obrestna mera za konstrukcijo tega triletnega financiranja naj ne presega 9,7% na letnem nivoju. V ceni mora
biti upoštevano tudi 3-letno garancijsko
vzdrževanje;
– ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;
– redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Kot ustrezna strokovna izobrazba
šteje vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne
tehnične smeri;
– posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve;
– najmanj 1 zaposlen izkazuje posebna
znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa;
– najmanj 4 osebe, od tega vsaj 2 redno
zaposlena pri ponudniku, izkazujejo posebna znanja/izkušnje s področja vzdrževanja
ponujene opreme oziroma podobne opreme
starejšega tipa istega proizvajalca;
– delovne izkušnje za zaposlene, ki bodo
neposredno opravljali storitve;
– najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa;
– razpoložljivost kadrov:
– organizacija dežurne službe 24 ur
dnevno, vse dni v letu z maksimalnim 2-urnim odzivnim časom (od prejema sporočila
do začetka opravljanja del);
– zoper
ponudnikove
vodstvene
delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njihovim poslovanjem;
– zaposleni, ki bodo neposredno
opravljali razpisana dela izpolnjujejo pogoje
(državljanstvo, nakaznovanost, oseba ni v
kazenskem postopku), ki veljajo za imenovanje v naziv v skladu z 88. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
70/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: komplet registrskih listov; potrdilo
ustreznega organa, da ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
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potrdilo davčnega urada in carinske uprave
o poravnanih obveznostih; potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice že izbrisane;
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki potrjuje, 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; dokazi o razpolaganju z vsemi licencami in pravicami
intelektualne lastnine; dokazila o dostopu
do rezervnih delov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo
ustreznega organa, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije; letni računovodski izkazi za leto 2003;
zadnje revizijsko poročilo oziroma mnenje;
obrazec bon 1 in bon 2; dokaze o posesti
poslovnih prostorov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogodbe in prevzemni zapisniki, s katerimi ponudnik dokazuje, da je na
razpisanem področju opravljal razpisano
dejavnost v obdobju od 1. 7. 2002 dalje;
dokumentacija za vsakega posameznega
zaposlenega na področju prijave.
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 35 z dne 11. 4.
2003, Ob-91566, Ur. l. RS, št. 65 z dne 4. 7.
2003, Ob-97325, Ur. l. RS, št. 86-87 z dne
5. 9. 2003, Ob-101143, Ur. l. RS, št. 7-8 z
dne 30. 1. 2003, Ob-97325.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
a) Za izbiro se uporablja normalizirana
ponudbena cena, ki se izračuna po naslednji enačbi:

ek., inž. gradb., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacijskega kolektorja Kamnica-Brestrnica I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacijskega kolektorja
Kamnica-Brestrnica I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kamnica-Brestrnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas v mesecih – štiri mesece (od
podpisa pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
35213-15/2004-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2004.

Cenan = Cenap * (1 – 0,2% * (30 – dob_rok),
kjer pomeni:
Cenan normalizirana cena za ocenjevanje ponudb
Cenap ponudbena cena iz ponudbe
dob_rok dobavni rok v dnevih iz ponudbe
Izbran bo ponudnik z najnižjo normalizirano ceno.
1. ponudbena cena,
2. dobavni rok v dnevih.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 15. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 10.15; Ljubljana, Langusova ulica 4.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko

Gradnje
Ob-16595/04
Popravek
Naročnik Občina Prevalje, pri objavi javnega naročila gradenj za izvedbo projekta
»Adaptacija male telovadnice pri Osnovni
šoli Franja Goloba Prevalje« po odprtem
postopku, Ob-14786/04, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne 28. 5.
2004, popravlja točki II.3. in IV.3.7.2), ki se
pravilno glasita:
II.3.) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 7. 2004 in konec
30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004.
Občina Prevalje
Št. 465-10-0005/2004

Ob-16597/04

Popravek
V javnem razpisu za pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska, montažna in
zaključna dela vključno z dobavo materiala
za gradnjo priključnega vodovoda do Centralne čistilne naprave Radovljica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15322/04, se popravi prva alinea
III.2.1.2. točke in se pravilno glasi: dokazila
o povprečnem letnem prometu ponudniku
vsaj 0,2 milijardi SIT.
Občina Radovljica
Ob-16996/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-16272/04, je bila na strani 3909
objava naročnika: Komunalno podjetje
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, Velenje, katerega predmet javnega naročila
je izvedba gradbenih in montažnih del pri
izgradnji kanalizacijskega omrežja naselje
Bevče – I. faza in vodooskrbe Vinska gora
– odsek 2. Popravi se IV.3.2) točka in se
pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-16352/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. gradb., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. gradb., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.

Stran

Stran
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Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
12. 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 15. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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: 9. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-16353/04
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: Nataša Đukić Vasić , Ulica 15. maja
4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700
in 05/66-33-761, faks 05/66-33-706, elektronska pošta: natasa.vasic@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 izvedba sanacije kanalizacije v Levstikovi in Jurčičevi
ulici v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Semedela v Mestni
občini Koper.
II.1.8) Nomenklatura: 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: obnova
fekalne kanalizacije φ 250mm v dolžini ca.
540 m in meteorna kanalizacija φ 250, φ 300
in φ 600 mm v skupni dolžini ca. 540 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni.
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
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navesti eventualne podizvajalce v ponudbi,
v primeru skupnega nastopanja pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana – predložiti pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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 in 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

5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za samostojne podjetnike 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. 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 6. 7. 2004, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT Z DDV. Valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
10100-003465956 pri banki Koper d.d., z
navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

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: Občina Puconci, Puconci 80, »Ne odpiraj-ponudba za
zajem in sežig plina« 9201 Puconci, Slovenija, tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
izvedba zajema in sežiga odlagališčnega
plina na odlagališču za nenevarne odpadke Puconci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Puconci, Občina Puconci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe,
ostale zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s razpisno dokumentacijo.
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 zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 75%,
2. reference 20%,
3. garancijski rok 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 15. 7. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: razpisna dokumentacija-deponija Puconci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Ob-16355/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Župnija Stari trg, kontaktna oseba: župnik
Knez Gabrijel, Stari trg 57, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/883-82-30, faks
02/883-82-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kontaktna oseba Ivan Gačnik, tel. 02/88-43-014, elektronska pošta:
ivan.gacnik@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kontaktna oseba: Suzana Dolar,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-23-409, faks 02/88-23-411.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: kontaktna
oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1 (v
Splošni bolnišnici), 2380 Slovenj Gradec,
tel. 02/88-23-409, faks 02/88-23-411.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacije cerkve sv. Uršule na Uršlji gori.
1. sklop: sanacija ostrešja in kritine (cepljene macesnove skodle),
2. sklop: izvedba lesene stropne obloge
v cerkvi,
3. sklop: izvedba tlaka v cerkvi,
4. sklop: izvedba zunanjega odvodnjavanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jazbina – Cerkev sv.
Uršule na Uršlji gori (nadmorska višina
1696 m).
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: sanacije cerkve sv. Uršule na Uršlji gori – v celoti
ali po posameznih sklopih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del: avgust 2004, zaključek
del: oktober 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev; začetek avgusta
2004 in/ali konec oktobra 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica »brez protesta«; nad ponudbeno vrednostjo 30,000.000 SIT garancija.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma izstavitve
situacije.
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 JN,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da je predložil obrazec BON 2 ali Poročilo poslovne banke (izločitveni pogoj: plačilna nesposobnost, blokiran TRR v zadnjih
6 mesecih),
– da je predložil izpolnjene zahtevane
izjave iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za 1. sklop: reference.
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: 1/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št.: 621010000071528, odprt pri
ZHKSS P.E. Slovenj Gradec s pripisom
»JR-Uršlja gora«. Predložiti dokazilo o plačilu, polni naslov in davčno številko zainteresiranega ponudnika za prevzem razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2004 do 10.
ure.
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: zakoniti zastopniki oziroma osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 12. uri; Župnišče Stari trg, Stari trg 57,
2380 Slovenj Gradec.
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
dajal informacije na podlagi pisnih vprašanj,
ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred
potekom roka za oddajo ponudb.
V primeru ene same ponudbe si naročnik
pridržuje pravico izvedbe postopka pogajanj
v skladu z 20. členom ZJN-1-UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Župnija Stari trg
Ob-16356/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Ivan Burgermeister, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101,
elektronska pošta: ivan.burgermeister@puconci.si.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci 80
– sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Občina Puconci
Ob-16369/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Bojan Leskovar, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/23-73-141, 041/692-842,
faks 04/23-73-107, elektronska pošta: bojan.leskovar@kranj.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: 35101-0107/2004-46/13.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev parkirišča Planina II – Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: stanovanjsko naselje
Planina II – Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 Splošna dela na
področju nizkih gradenj.
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 naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 8. 9. 2004 (vzorec 1);
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe (vzorec 2);
3. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
dni po uradnem prejemu računa.
III.2) Pogoji za sodelovanje: poleg garancij iz točke III.1.1) Obvezni depoziti in
jamstva, mora ponudnik predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe);
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2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava,
da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje
ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe);
4. kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. čl. Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02 in 47/04);
5. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON1 in
BON2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
7. poročilo pooblaščenega revizorja,
ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe;
9. pogodba o zaposlitvi odgovornega
vodja del, ki mora izpolnjevati zahteve 77.
člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02 in 47/04);
10. izjava, da bo dela izvedel najkasneje
do 15. 11. 2004;
11. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči;
12. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih;
13. izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov ZGO-1A
(Ur. l. RS, št. 110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba.
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 2. 7. 2004.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
enotnega
zakladniškega
računa
št.
01252-0100006472.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 7. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Mestna občina Kranj
Ob-16486/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Ivan
Vidovič ali Valentina Golob ali Anica Korošec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: Ivan.vidovic@ptuj.si, valentina.golob@ptuj.si, Anica.korosec@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.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:
izgradnja telovadnice, računalniške
učilnice in knjižnice na OŠ Olge Meglič
na Ptuju z delnim najemom s postopnim
odkupom – leasing objekta.
Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje
naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral:
– izvesti gradnjo objekta na parceli št.
1364/2, 1365/2, 1365/3 vse k.o. Ptuj,
– izvesti prijavo gradbišča, zakoličenje
objekta, vris objekta v kataster in si zagotoviti odlaganje gradbenih in ostalih odpadkov
z gradbišča,
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno
in elektroinstalacijska dela na objektu z zunanjo ureditvijo in izvedbo vseh komunalnih
priključkov vključno s plačilom priključnin in
pristojbin po projektu PGD, PZI,
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji,
– izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom ZGO-1 in zagotoviti
uporabno dovoljenje,
– vse zahteve v skladu s to razpisno
dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi
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predpisi, standardi ter ostalo pozitivno zakonodajo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Olge Meglič, Prešernova 31, Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo bo oddano v celoti, po popisu del, kot
v II.1.6.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
1. 9. 2005 – rok začetka in dokončanja s
primopredajo objekta, rok trajanja delnega
najema je 15 let od datuma zapisniško izvršene primopredaje objekta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT in mora veljati še vsaj 10
dni po preteku veljavnosti ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti
ter bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora izdelati in predložiti amortizacijski
načrt posebej za del, na osnovi katerega bo
naročnik poravnaval obveznosti z mesečnimi zneski najemnin in dinamiko izplačil
posebej za del, kjer bodo obveznosti v višini 178,000.000 SIT z vključenim DDV poravnane v roku 60 dni od prejema potrjene
začasne situacije. DDV mora biti vključen
obroke in situacije.
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: naročnik bo priznal
sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
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 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 ponudnik ni bil kaznovan za dejanja
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. 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

Ob-16495/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Župnija Murska Sobota, kontaktna oseba:
Martin Horvat – župnik, Gregorčičeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/534-96-60, faks 02/532-11-21, elektronska pošta: martin.horvat@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: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova fasade in zamenjava strešne kritine
na cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: k.o. Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova fasade in zamenjava strešne kritine na
celotni cerkvi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 9. 2004 in/ali konec
1. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: pogodba o sodelovanju.
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 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.
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 26. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: 24.000 SIT pred
dvigom razpisne dokumentacije na račun št.
03125-1009808936 – Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., s pripisom razpisna dokumentacija – cerkev Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 8. 2004 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

bil uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
6. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe: BON – 1/P (s podatki in kazalniki za leto 2003) in potrdilo vseh
poslovnih bank o plačilni sposobnosti, kjer
ima ponudnik odprte transakcijske račune,
za fizične osebe: davčna napoved za leto
2003 in potrdilo vseh poslovnih bank o plačilnih sposobnosti, kjer ima ponudnik odprte
transakcijske račune,
2. mnenje pooblaščenega revizorja izdano v skladu z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših izvedenih
gradenj v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ZGO-1 in drugi predpisi ter standardi in normativi, veljavni za predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 14. 6. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-2/00-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
01296-0100016538, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 7. 2004 do 12.
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: najmanj 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: skladno s sklepom o imenovanju komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7.
2004 ob 9. uri; Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za družbene dejavnosti
– III. nadstropje, Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
“javni razpis OŠ Olge Meglič – 2. faza”.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Mestna občina Ptuj
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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 pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2004,
ob 13. uri, Župnija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 2, 9000 Murska Sobota.
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.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za obnovo fasade in kritine na
cerkvi«.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Župnija Murska Sobota
Ob-16497/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, Naslov, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica
2, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16,
faks 03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev centra starejših v Domu upokojencev Laško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali dni 180 (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: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
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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 ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi in
6. členom odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 64/01).
2. Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
3. Da nudi 90 dnevni plačilni rok.
4. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
5. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v
zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami
naročnikov.
2. Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
3. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. rok izvedbe,
4. finančna usposobljenost.
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 26. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 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: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: na oddelku za
GJSOP Občine Laško, do 26. 7. 2004 med
7. in 9. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Laško
Št. 403-81/2004
Ob-16502/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Jesenice, kontaktni osebi: Tomaž
Vidmar, Asna Stošič, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-15,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: tomaz.vidmar@jesenice.si, internetni naslov:
jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
jesenice.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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda za naselje Javorniški
Rovt v Občini Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Javorniški Rovt,
Občina Jesenice.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v letu
2004 izvedba del (I. faza) v višini 24,000.000
SIT (z DDV), ostalo v letu 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih letih pred pričetkom postopka oddaje
javnega naročila kot pravni osebi ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega
naročila,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam
najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
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. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova in modernizacija cestnega križa
LC 130 010 Idrija–Rebro–Godovič LC 130
150 Zala–Rebro–Ledinsko Razpotje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idrija–Rebro–Godovič
in Zala–Rebro–Ledinsko Razpotje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
in modernizacija cestnega križa LC 130 010
Idrija–Rebro–Godovič (odsek Ivanje doline)
v dolžini 550 m in LC 130 150 Zala–Rebro–
Ledinsko Razpotje (odsek Rebro–Gore) v
dolžini 500 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od 3. 8. 2004 do 22. 11. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 37 dni (od oddaje naročila); začetek 15. 6. 2004 in/ali konec 21. 7. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa oziroma situacije je 60 dni od
dneva prejema potrjene situacije s strani
nadzornega organa investitorja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot dokazilo mora ponudnik predložiti
fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje pravno-relevantno
stanje: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada.
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: 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.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun zakladniškega računa Občine Idrija št.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-81/2004.
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: virmansko
nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV),
na Enotni zakladniški račun pri Banki
Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-40308104.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 ali 27 dni
od odposlanja obvestila, 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 24. 11. 2004 ali 140 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004,
ob 12. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
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 si
pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo z rebalansom
proračuna za leto 2004 zagotovljena predvidena finančna sredstva;
2. da ne sklene dodatka k pogodbi za
izvedbo del v letu 2005 oziroma zmanjša
obseg predvidenih del, če ne bodo zagotovljena sredstva za ta namen v proračunu
Občine Jesenice oziroma ne bo zagotovljena zadostna višina sredstev;
3. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Jesenice
Ob-16513/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Idrija, kontaktna oseba: Matija Podobnik, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-509, faks 05/37-34-531, elektronska pošta: matija.podobnik@ idrija.si, internetni naslov: www.idrija.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.
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01236-0100014725 s pripisom »Obnova in
modernizacija cestnega križa LC 130 010
Idrija–Rebro–Godovič LC 130 150 Zala–Rebro–Ledinsko Razpotje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Idrija, Mestni
trg 1, 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: 14. 6. 2004.
Občina Idrija
Ob-16546/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Nives
Nardin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04, faks 01/588-97-59,
elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
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: PI 15-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez – Ulica bratov Učakar 16-18, 20-22,
24-26, 28-30 (niz B),
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez – Ulica bratov Učakar 4-6, 8-10,
12-14 (niz A).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – Koseze.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 7 kosov
toplotnih postaj moči cca. 300 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2004 in/ali konec
15. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30
dnevni rok plačila.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci mora za posameznega podizvajalca priložiti pisna dokazila o poslovnem
sodelovanju,
– 30-dnevni plačilni rok,
– 5-letni garancijski rok,
– terminski plan,
– zaposleni, zahtevana strokovna izobrazba,
– reference,
– ostali pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 15-04.
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: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022
pri Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana
s sklicem na št. 500-15-04. Vplačilo je
možno tudi na blagajni Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 25. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004,
ob 12. uri, sejna soba v pritličju poslovne

zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Ob-16562/04
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: Ručgej Milena, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00
in 05/663-37-62, faks: 05/663-37-06, elektronska pošta: milena.rucgej@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 izgradnja
sekundarnega fekalnega in meteornega
omrežja v Sv. Antonu – zaselek Tomažiči
1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KS Sv. Anton v Mestni
občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 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: izvedba fekalne kanalizacije φ 200 mm v dolžini
ca. 235 m, φ 250 mm v dolžini ca. 25 m φ
300 mm v dolžini ca. 370 m, meteorna kanalizacija φ 400 m, φ 300 mm in φ 250 mm v
skupni dolžini ca. 120 m, regulacija hudournega kanala v dolžini ca. 150 m, ter ureditev
ulic 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
2,000.000 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, v
primeru podpisa izvajalske pogodbe, pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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),
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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 4. točke pogojev)
in podatke, kot izhajajo iz predloženih listin
vpisati v tabelo:

faks 05/330-20-25, elektronska pošta: Stojan.skubin@sz-ng.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: Kajakaški center Solkan.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja – informacijski objekt in
nadstrešnica in večnamenski objekt z
opremo in zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Solkan, Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
investicije v celoti je 164,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ponujene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 60
dni od datuma oddane ponudbe; bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti z
DDV za kvaliteto izvedenega posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: za 30%
pogodbene vrednosti bodo plačila izvršena
v letu 2004; za 60% pogodbene vrednosti
bodo plačila izvršena v letu 2005; za 10%
pogodbene vrednosti bodo plačila izvršena
v letu 2006. 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) in
Odlokom o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2004 in Načrtom razvojnih
programov Mestne občine Nova Gorica za
obdobje 2004-2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podatki o registraciji. Potrdilo davčne
uprave, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in prispevkov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1/P,
ki ne sme biti starejši od 30 dni. Pisno izjavo
ponudnika, da bo v petih dneh po podpisu
pogodbe dostavil naročniku bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti za
kvalitetno izvedbo posla. Izjavo ponudnika,
da bo v petih dneh po primopredaji objekta
dostavil naročniku bančno garancijo v višini

Za leto

Enota
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SIT
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Celotni skupni prihodki

5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za samostojne podjetnike iz katerega je razvidno,
da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz
5. točke 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. 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 13. 7. 2004 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena 36.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: 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 13. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004,
ob 13. uri v sejni sobi, Komunala 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: 14. 6. 2004.
Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
Ob-16563/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod za šport Nova Gorica, kontaktna
oseba: Stojan Skubin, Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-20-20,

Stran

Stran

4096 /

Št.

66 / 18. 6. 2004

10% izvršenih del, kot garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: referenčna lista ponudnika o
številu izvedenih del na športnih ali šolskih
objektih v zadnjih petih letih v vrednosti nad
50,000.000 SIT.
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. 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 12. 7. 2004.
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun,
podračun pri UJP št. 01284 – 6030721480,
Javnega zavoda za Šport Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 11. uri, sejna soba Javnega zavoda za
šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se delno
financira iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
VI.4) Dodatne informacije: dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi dokazila o plačilu od 18. 6. 2004 vsak delavnik
med 13. in 15. uro na sedežu Javnega zavoda za šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Javni zavod za šport
Nova Gorica
Ob-16564/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje, kontaktna oseba: Janez Malovrh, Smrečje 7,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 031/531-075,
elektronska pošta: ks-pod-smr@volja.net,
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: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren, Tržaška 1, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
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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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev pokopališča v Podlipi in izgradnja mrliške vežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podlipa.
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 6. 8. 2004 in/ali konec
30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 1,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu 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 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 1,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 2,000.000 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: JN-2/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2004.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno
– Podlipa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2004 do
17.30.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom “Ne odpiraj, ponudba za razširitev
pokopališča” 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: 20. 7. 2004
ob 18. uri; Podlipa, Smrečje 7, 1360 Vrhnika, sejna soba KS Podlipa-Smrečje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje
Št. 110-1/04
Ob-16565/04
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: Feliks Strmole,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/78-78-662,
faks 01/78-78-664, elektronska pošta: feliks.strmole@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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja AC odseka Hrastje–Kronovo;
pododsek Hrastje–Lešnica od km 0,000
do km 7,770 glavna dela.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek Hrastje–Kronovo; pododsek Hrastje–Lešnica od km 0,000
do km 7,770.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obseg ponudbenih del:
1.1 Izvedba glavnih del, ki obsegajo:
1.1.1 Gradnja trase avtoceste od km
0,000 do km 7,770, ki obsega:
– glavno traso AC v dolžini 7,770 km,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti,
– priključke (Novo mesto vzhod in Novo
mesto zahod),
– vodnogospodarske ureditve,
– protihrupne ukrepe,
– zidove in sanacije brežin,
– prestavitve in zaščito telekomunikacijskih vodov,
– prestavitve in zaščito vodovodov,
– javno razsvetljavo,
– semaforizacijo in signalizacijo,
– klic v sili,
– fekalno kanalizacijo,
– krajinsko ureditev,
– plato avtocestne baze Novo mesto.
1.1.2 Gradnja objektov, ki obsega:
– podvoz 3-1,
– ploščati prepust 3-1a,
– podvoz 3-2,
– nadvoz 4-1,
– nadvoz 4-2,
– nadvoz 4-3,
– pokriti vkop 8-1.
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 428,220.000 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 kredita EIB.
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
gradenj za istovrstna dela,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
72,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 8. 2004 in/ali konec
15. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 7,000.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti – samo v primeru,
če pri izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v
višini podizvajalskih pogodb), bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
(v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede po začasnih mesečnih in končni
situaciji 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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
in tehnični sposobnosti.
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; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava; ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1; ponudnik mora imeti
izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov; ponudnik
mora izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik
mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme biti na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam ne
izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga
lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim
podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora biti ekonomsko-finančno sposoben
za izvedbo predmetnega javnega naročila;

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 65 z dne 4. 7.
2003.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2004.
Cena: 100.000 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: 3. 8. 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 23. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 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: 11. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-16569/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba:
Alenka Korpar, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-91 ali 02/748-29-63,
faks 02/748-29-98, elektronska pošta: Alenka.korpar@ptuj.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 : JN »zapiranje odlagališča
Brstje«, št. 352-06-9/04-503.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradnje za zapiranje odlagališča
komunalnih odpadkov v Brstju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zapolnjeno odlagališče
nenevarnih odpadkov v Brstju, Dornavska
cesta 26, 2250 Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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Pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2001, 2002, 2003) najmanj v
višini trikratne ponujene vrednosti ter, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik
posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v
letih 2001 in/oziroma 2002 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila. Pogoj v
predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: da ponudnik razpolaga z najmanj
naslednjo tehnično opremo in mehanizacijo,
ki jo bo uporabil za izvedbo predmetnega
javnega naročila: 2 tovorni vozili nosilnosti
15 t, 2 tovorni vozili nosilnosti 10 t, 2 bagerja
goseničarja 20 t, 2 rovokopača 8 t, rovokopač
z udarnim kladivom 8 t, buldožer 20 t, valjar z
ježem 13 t, drobna mehanizacija: vibro plošča 200 kg, kompresor 15 m3, merilna optična
naprava, geodetski instrumenti (teodolit); da
je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno
ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj enega gradbenega dela, ki je po naravi gradnje
in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu
– gradnja odlagališča nenevarnih odpadkov
skladno s Pravilnikom o odlaganju odpadkov
(Uradni list RS, št. 5/00 in 43/04)) – istovrstna
gradnja; da ponudnik (na delovno-pravni ali
obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga s kvalificiranim in izkušenim vodilnim in drugimi
strokovnim osebjem, ki bodo sodelovali pri
izvedbi razpisanih del; da ponudnik (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi)
razpolaga z najmanj eno osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte po 2. odstavku 77. člena ZGO-1.
Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev,
jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim
podizvajalcem.
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 št.
352-06-9/04-503.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
01296-0100016538, s pripisom »zapiranje
deponije Brstje«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno z 20. 10. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika in kopijo osebnega dokumenta. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj,
ki pomenijo zastopanje ponudnika. Odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004,
ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, Ptuj.
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: 14. 6. 2004.
Mestna občina Ptuj
Ob-16579/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pesnica, kontaktna oseba: Dušan Janežič, 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.
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:
adaptacija stavbe Osnovne šole Jarenina
z izgradnjo vrtca in potrebnih prostorov
za 9-letko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jarenina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek avgust 2004 in/ali konec
november 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije oziroma garancije zavarovalnice za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na
osnovi potrjenih začasnih situacij s strani
pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzornega organa), v 60 dneh od uradnega
prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko plačil.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-

ročilo 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: po pogojih Zakona o javnih naročilih
ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 64 z dne 4.
6. 2004, Ob-14841/04.
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 26. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
Občine Pesnica št.: 01289 – 0100008733
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004, do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 12. uri, v prostorih Občine 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: 11. 6. 2004.
Občina Pesnica
Ob-16584/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Pavel Zajc,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija,
tel. 07/30-61-110, faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net,
internetni naslov: www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Arha projektivni biro
d.o.o., kontaktni osebi: Darja Štraus in Robert Lovrenčič, Ulica na utrdbah 18, 8340
Črnomelj, Slovneija, tel. 07/306-11-50,
faks 07/306-11-69, elektronska pošta: darja.straus@arha.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Arha projektivni biro d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Štraus, Ulica na
utrdbah 18, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/306-11-50, faks 07/306-11-69, elektronska pošta: darja.straus@arha.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1; zaprta ovojnica z oznako »Ne odpiraj«
– Razpis za OŠ Mirana Jarca.
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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:
gradnja prizidka k Osnovni šoli Mirana
Jarca in rekonstrukcija obstoječega objekta, s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Črnomelj, Ulica Otona
Zupančiča 8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela, oprema, elektro instalacije, strojne instalacije, zunanja ureditev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rekonstrukcija obstoječega objekta
Osnovne šole Mirana Jarca – v času šolskih
počitnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 6. 9. 2004
in/ali konec 1. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 24,000.000 SIT.
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: v skladu z veljavno zakonodajo.
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. V skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji 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.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 19. 7. 2004; v času
trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije je potrebno plačati znesek 40.000 SIT na TRR Občine Črnomelj
01217-0100015850.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponedeljek, 19. 7.
2004 ali 37 dni od odposlanja obvestila,
do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi in
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99 in 64/01).
2. Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
3. Da nudi 90-dnevni plačilni rok.
4. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
5. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v
zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami
naročnikov.
2. Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
3. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. rok izvedbe,
4. finančna usposobljenost.

ponudbe: do 19. 9. 2004 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ponedeljek,
19. 7. 2004 ob 12. uri; sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
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: 11. 6. 2004.
Občina Črnomelj
Ob-16585/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-81-16, faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Kobivjek in ostale infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 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: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
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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 26. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 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: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 13. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: na oddelku za
GJSOP Občine Laško, do 26. 7. 2004 med
7. in 9. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Občina Laško
Ob-16596/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Marjetica
Bukovec – Tasič, Trg 2A, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124,
elektronska pošta: meta.bukovec@prevalje.si, internetni naslov: www.prevalje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev vodovodne infrastrukture na
SZ delu naselja Leš (razširitev vodovodnega omrežja za odsek Kresnik–Ladra s
priključitvijo na glavni vodovod Prevalje)
v letu 2004.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: UE Ravne na Koroškem,
Občina Prevalje, naselje Leše (k.o. Leše,
k.o. Prevalje).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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: investicija obsega gradbena in strojno instalacijska
dela za namen novogradnje primarnih vodovodnih sistemov v dolžini 1800 m in ostalih
potrebnih naprav za preskrbo vode: vodohrami s kapaciteto 20 m3.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 29. 7. 2004 in konec po
terminskemu planu 30. 9. 2004.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila z
rokom veljavnosti do 20. 7. 2004; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, ki se predloži v času trajanja veljavnosti
bančne garancije za resnost ponudbe in se
predloži ob podpisu pogodbe bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% vrednosti posla, ki se preda ob
primopredaji. V primeru podpogodbenih del
mora izbrani izvajalec za zavarovanje svoje
obveznosti iz naslova plačila izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem,
ter potrjene menične izjave: za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem, za zavarovanje resnosti ponudbe,
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, katerim se predložijo ustrezne
bianco menice kot to določa razpisna dokumentacija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji; Zakon o izvajanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddan: v skladu s 47. členom ZJN ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev,
ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (41. in 43. člen ZJN).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) potrdilo o registraciji pri pristojnem
sodišču,
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
c) dokazilom, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
d) izpisek iz sodne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica in namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež,
e) potrdilo davčnega urada o poravnavi
davkov in prispevkov v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, če ima ponudnik
sedež v tujini mora priložiti potrdilo, da ima
poravnane tiste dajatve v RS, ki bi jih moral
poravnati,
f) potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.
Opomba: ponudnik lahko pod točke: d) e)
in f) namesto dokazil poda ustrezno izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) bonitetna dokazila: za gospodarske
družbe – BON-1, BON-2 ali BON-3,

b) za obrtnike napoved za odmero dohodnine.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja tehnične in kadrovske zmogljivosti kot to določa razpisna
dokumentacija.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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 (80%),
2. usposobljenost (10%),
3. reference (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
90000-0016/2004-12.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: kopija potrdila o plačilu na TRR Občine Prevalje
01375-0100010242.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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 20. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 12. uri; sejna soba Občine Prevalje, Trg
2A, 2391 Prevalje.
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
kakršenkoli uporaben sklic: SAPARD za
ukrep št. 4.
VI.4) Dodatne informacije: izbran ponudnik oziroma njegovi zunanji sodelavci ali
skupina izvajalcev morajo zagotoviti z izjavo oziroma z izpolnitvijo pogodbenih določil
s podpisom pogodbe za vsa pogodbena
dela, ki postanejo sestavni del investicije za
100% vseh upravičenih stroškov investicije
po poreklu iz držav članic Evropske unije,
dokazljivih z ustreznimi dokazili.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Prevalje
Ob-16603/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazumu o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, kontaktna oseba: Lilijana Štor, tel. 03/705-70-80,
faks 03/705-70-86, elektronska pošta: lili.tabor@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je možno dobiti dokumentacijo: isti kot 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.
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II.1.1) Vrste 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: 641-01/2003-1.
II.1.6.) Opis predmet javnega naročila:
rekonstrukcija podružnične šole Tabor in
izgradnja prizidka z zunanjo ureditvijo.
II. 1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tabor.
II.1.9. Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variantne sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek avgust 2004 in/ali zaključek: 9 mesecev po uvedbi izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe 5%
ponudbene cene.
III.1.2.) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– seznam vsaj pet gradenj nad
200 mio SIT (brez DDV) v zadnjih treh letih,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo vodile izvedbo gradnje in
seznam redno zaposlenih univ. dipl. inž.
grad. stroke,
– da je predložil BON-1/P oziroma davčno napoved za odmero dohodnine,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek, da je registriran pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
– odločba pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, 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,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katerim mu je prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– potrdilo pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti- obvezna dokazila:
– za pravne osebe: potrdilo BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2003,

IV. 3.6.) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 16. uri, na sedežu Občine Tabor, Tabor
21, 3304 Tabor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Tabor

– potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
(ne sme biti starejši od 10 dni); za fizične
osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
fotokopija davčne napovedi za leto 2003
potrjene s strani DURS ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem (ne sme biti starejše od 10 dni),
– podatke bilance stanja in bilance uspeha za zadnja tri leta, iz katerih bo razvidno,
da ponudnik ni imel v zadnjih treh letih izgube,
– mnenje pooblaščenega revizorja izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.
III.2.1.3.) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam vsaj pet gradenj (poslovno stanovanjski objekt visokih gradenj) v vrednosti
vsaj 200 mio SIT (brez DDV) zadnjih treh let
(2001-2004) vključno z dokazili v obliki potrdila – izjave za vsak posel izdanih s strani
naročnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti,
– seznam zaposlenih strokovnjakov, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe; dokazilo, da ima odgovorni vodja del strokovno
izobrazbo gradbene stroke, 8 let delovnih
izkušenj in potrdilo, da je vodil gradnje
v zadnjih 3 letih kot sledi: treh objektov
v vrednosti posameznega objekta nad
200 mio SIT (brez DDV), na enem objektu
nad 300 mio SIT brez (DDV),
– potrdilo, da ima ponudnik redno zaposlenih vsaj 5 univ. dipl inž. grad. stroke
s priloženim potrdilom o njihovi zaključeni
izobrazbi,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci, mora ponudnik
ponuditi seznam podizvajalcev in predložiti
pisne izjave teh podizvajalcev, da je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle obveznosti,
– dokazilo o veljavni zavarovalni polici
za predmet javnega naročila skladno s 33.
členom ZGO-1.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 32 z dne
2. 4. 2004.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 641-01/2003-1.
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je možno vsak delavnik med 8.
in 12. uro, cena 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na sedežu
Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Plačilo
razpisne dokumentacije se nakaže na račun
TRR 01384-0100004757 odprt pri UJP Žalec, s pripisom OŠ Tabor.
IV.3.3.) Roka za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do
13. ure.
IV. 3.5.) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Ob-16609/04
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: rekonstrukcija križišča na cesti
R2-429/1245 z R3-693/2302 Višnja vas
- Dobrna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R2-429 odsek
Višnja vas–Dobrna in cesta R3-693 Strmec–Sočka–Vitanje.
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: 180 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 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: 20. 7. 2004 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
129,520.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-16610/04
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 podpornega zidu, propusta
in rekonstrukcija ceste G2-102/1036
Želin–Sp. Idrija v km 8.800.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe cesta G2-102 Želin–Sp.
Idrija (Marof).
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 25. 6. 2005.
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:
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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 20. 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: 20. 7. 2004 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
110,400.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-16611/04
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, redmet javnega naročila:
ureditev počivališča Gozd Martuljek ob
cesti R1-201, odsek 0203 (Kr. Gora–Moj-

strana–Dovje) od km 6.700 do km 6.800
z zavarovanjem brežine ob reki Savi Dolinki v dolžini 20 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R1-201 Kranjska
Gora–Mojstrana–Dovje.
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. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depozit 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
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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 20. 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: 20. 7. 2004 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
23,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-16612/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire-
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na 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:
ureditev ceste G1-1/245 Selnica ob Dravi
I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta G1-1 Ruta–Maribor
(Koroški most).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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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 21. 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: 21. 7. 2004 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
96,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-16613/04
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:
preplastitev glavne ceste G1-9/351 Stanošina–Gruškovje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G1-9 Jurovci–Gruškovje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
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 ponudni-
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kovega 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 21. 7. 2004.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ustrezna izjava in seznam potrebne opreme za izvedbo javnih naročil.
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:
cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun Zavoda RS za blagovne rezerve št.
01100-6030230073 s pripisom »Podnice v
silosih«.
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 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani strokovne komisije
in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 9. uri; Ljubljana, Dunajska 106/1. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

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: 21. 7. 2004 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
96,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 1871-2
Ob-16614/04
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, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc,
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: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05G/2004 – 1871.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava podnic v kovinskih silosih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gradac pri Metliki,
Podgora.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50; 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dva meseca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja v višini 10% vrednosti
javnih naročil.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 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: razvidno iz tč. 2.1.1., 2.1.2 in 3.1.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila iz 42. člena (drugi odstavek tč. 1
in 3; četrti odstavek tč. 1 in 3).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1
in BON 2.
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Ob-16847/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Služba za gospodarjenje
z nepremičninami, kontaktna oseba: Boris
Janša, univ. dipl. inž. arh., Nada Robič,
univ. dipl. inž. arh., tel. 01/471-28-61,
01/471-18-07, vsak delavnik med 8. in 11.
uro, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-838/04-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del
»Prenova kuhinj v objektih SV po zahtevah HACCP«.
Po ponudbenemu popisu del št. HACCP
v 10. vojašnicah zbranih v 5. sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. sklop – Vojašnice Bohinjska Bela in
na Pokljuki,
2. sklop – Vojašnica Kranj in Ljubljana
– FRS,
3. sklop – Vojašnica Postojna in Vipava,
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4. sklop – Vojašnica Celje in Maribor
– GM,
5. sklop – Vojašnice Novo mesto in Cerklje ob Krki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz ponudbenega popisa del
št. HACCP, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 koledarskih dni (od uvedbe izvajalca v delo in pričetka del).
Organizacija izvedbe naročila
Izvajalec del bo dela planiral in izvajal
tako, da bo maks. rok začasnega zaprtja
posamezne kuhinje na posamezni lokaciji
maks. 27 koledarskih dni ter se bo čas zaprtja kuhinje v enem sklopu izvedel v zamiku
in se ne bo prekrival v celoti.
V terminskem planu napredovanja del
mora biti zaprtja kuhinj podrobneje opredeljeno.
1. sklop (Bohinjska Bela, Pokljuka),
maks. rok začasnega zaprtja kuhinje se izvede v zamiku.
2. sklop (Kranj, Ljubljana-FRS), maks.
rok začasnega zaprtja kuhinje se izvede v
zamiku.
3. sklop (Postojna, Vipava), maks. rok
začasnega zaprtja kuhinje se izvede v zamiku.
4. sklop (Celje, Maribor-GM) maks. rok
začasnega zaprtja kuhinje se izvede v zamiku.
5. sklop (Novo mesto, Cerklje ob Krki)
maks. rok začasnega zaprtja kuhinje se izvede v zamiku.
III.1.1 Obvezni depoziti in jamstva: niso
potrebni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
– potrdilo, 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:
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– podatke o finančnem stanju podjetja:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!),
– bančna garancija za resnost ponudbe ter izjava banke o izdaji drugih bančnih
garancij: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani
banke na priloženem obrazcu in izjavo banke, do bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe in bančno garancijo
za pravočasno odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za ugotavljanje tehnične
in kadrovske sposobnosti mora ponudnik
v sklopu razpisne dokumentacije predložiti
naslednje dokumente:
– seznam podobnih gradenj z vrednostjo
del nad 40 mio SIT v zadnjih 3 letih, z lokacijami, zneski, datumi in seznamom naročnikov z ustreznimi potrdili in priporočili le-teh,
– seznam gradbenih strojev in naprav,
seznam tehničnega kadra s številom lastnih delavcev ponudnika, ki so predvideni za
izvedbo ponudbenih del,
– seznam o že sklenjenih pogodbah ponudnika iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet ponudnika,
– cenik materialov z navedenimi nabavnimi cenami in cenami fcco gradbišče za
materiale, ki so predvideni s projektom,
– cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov,
– faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja,
– cenik mokrih mešanic, to je vseh betonov in malt fcco gradbišče, posebej navedena cena materiala in osebnih dohodkov,
– cenik prevozov in gradbene mehanizacije, ki se bo na gradbišču uporabljala,
– višino pribitka manipulativnih stroškov
za obrtniška, investicijska dela in opremo v
odstotku,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, s celotno projektno dokumentacijo in
s terenskimi prilikami okoli objekta,
– izjavo o odgovornem vodji del na gradbišču. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati tudi drugega vodjo gradbišča,
– izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in
da bo pravočasno zagotovil ves potreben
material za izvedbo le-teh,
– načrt ureditve in organizacije gradbišča ob upoštevanju vseh ukrepov varstva pri
delu, proti požarne zaščite in pravil o gibanju
delavcev v objektih MORS,
– operativni plan napredovanja del (terminski, finančni, plan delovne sile,…),
– seznam podizvajalcev del s pogodbo
o skupnem nastopu v realizaciji javnega naročila – odprti postopek in zahtevani dokumenti, ki predstavljajo podizvajalcev glede
registracije in potrjene dejavnosti. Naročnik
si pridržuje pravico, da izloči ali spremeni
tistega podizvajalca, za katerega meni, da
ni primeren. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob pisnem soglasju
naročnika.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, SGN, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 21 – vsak delovni dan med 8. in 11.
uro od 21. 6. 2004 naprej in zastopnik ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne
dokumentacije predati naročniku pooblastila
o zastopanju ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo pred začetkom odpiranja ponudb
predati naročniku svoja pooblastila o zastopanju ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004,
ob 9. uri, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
v sejni sobi Službe za gospodarjenje z nepremičninami št. 327/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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16849/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kobarid, kontaktna oseba: Jana
Fratina, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel.
05/38-99-216, faks 05/38-99-210.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/33-30-350, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/33-30-350, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EM/V-KII.a.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
popotresna sanacija ceste Vrsno–Krn
II.a.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta Vrsno–Krn.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija vozišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 2.
11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak 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: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: EM/V-KII.a.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 7. 2004.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila
TRR št:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000
Nova Gorica ob predhodni najavi vsak dan
med 9. in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 13.45; Občina Kobarid, 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: 14. 6. 2004.
Občina Kobarid

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 7. 2004.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000
Nova Gorica ob predhodni najavi vsak dan
med 9.in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 13.15; Občina Kobarid, 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: 14. 6. 2004.
Občina Kobarid

Ob-16850/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kobarid, kontaktna oseba: Jana
Fratina, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
05/38-99-216, faks 05/38-99-210.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/33-30-350, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošt: em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/33-30-350, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
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: izvedba, s
kakršnimikoli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik:EM/Nm
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popotresna sanacija Napoleonovega
mostu čer reko Sočo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: statična
sanacija konstrukcije ter vozišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 1.
12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak 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: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: EM/Nm.
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Ob-16855/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba:
Jože Merkuš, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30, elektronska pošta: Liljana.Mezgec@Hoce-Slivnica.si,
internetni
naslov: www.Hoce-Slivnica.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:
gradbena in strojno instalacijska dela
G) Vrsta in opis gradbenih in strojno
instalacijskih del, ki je predmet javnega
razpisa
I. Gradbena dela
II. Strojno instalacijska dela
I. Gradbena dela
A) Preddela
1. Zakoličba komunalnih vodov s strani
upravljalca
2. Zakoličba cevovoda z lesenimi količki
vključno z zavarovanjem
3. Izvedba zapore ceste
4. rezanje asfalta
5. Rušitev obstoječega asfalta in betona,
na trasi izkopa, nakladanje in odvoz v trajno
deponijo
6. Odstranitev tlakovcev na dovoznih
cestah
7. Rušenje robnikov, deponiranje
8. Rušitev betonskih zidnih kril ob prepustih
B) Zemeljska dela
1. Strojni izkop zemlje z dodatkom 10%
ročnega, odmet materiala
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2. Dodatni ročni izkop
3. Fino planiranje dna jarka
4. Izdelava peščene posteljice in zasutje cevovoda po položitvi- peščeni material
granulacije
5. Ročni zasip z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo morebitnega kamenja
s komprimiranjem v skladu s pogoji montažerskih del
6. Strojni zasip gradbene jame s komprimiranjem v skladu s pogoji montažerskih
del
7. Nakladanje in odvoz viška materiala v
trajno deponijo
8. Dobava in vgraditev gramoznega tampona s komprimiranjem
C) Tipski RJ 1,40 X 1,40 X 1,90 m
1. Strojno 90%, ročno 10% izkop v zemlji
z odmetom materiala
2. Dobava in namestitev tipskega RJ
3. Nakladanje in odvoz viška materiala v
trajno deponijo
4. Zasip za objektom s komprimiranjem
po končanih delih
D) Hišni priključki
1. Strojno 70%, ročno 30% izkop v zemlji
z odmetom materiala
2. Izdelava peščene posteljice in zasutje
cevovoda
3. Ročni zasip z zemljo s predhodno odstranitvijo morebitnega večjega kamenja s
komprimiranjem
4. Strojni zasip gradbene jame s komprimiranjem
5. Nakladanje in odvoz viška materiala v
trajno deponijo
6. Podbetoniranje malih kap za zasune
7. Vzpostavitevb trase v prvotno stanje
E) Razna dela
1. Dobava in namestitev sidernih blokov
2. Zavarovanje brežin izkopa s kovinskim opažnim sistemom z vsemi dodatnimi
deli in transporti
3. Izvedba začasne zaščite brežin s
cementnim pobrizgom v območju neopaženega izkopa
4. Zavarovanje roba jarka z zaščitnim
opažem, kjer to geomehanski in prometni
razlogi to zahtevajo
5. Izdelava provizorjev za prehod preko jarka
6. Vzpostavitev tlakovcev v prvotno
stanje
7. Vzpostavitev asfaltnega in betonskega cestišča v prvotno stanje
8. Postavitev robnikov v prvotno stanje,
predvidena nabava 50% novih robnikov
9. Obnova betonskih zidnih kril ob prepustih
10. Geomehanski nadzor
11. Projektantski nadzor
F) Nepredvidena dela
1. Razna manjša in nepredvidena dela
II. Strojno instalacijska dela
A) Primarni razvod
1. Dobava in montaža polietilenskih
cevi v kolutu vključno z raznosom in polaganjem v jarek, Pe končniki in prostimi
prirobnicami
2. Dobava in montaža LŽ odcepa s prirobnicami
3. LŽ univerzalna spojka s prirobnico in
obojko
4. LŽ spojni kos s prirobnicama
5. Dobava in montaža LŽ zasuna z gumiranim klinom in prirobnicama Hawle ali
podobno
6. LŽ lok s prirobnicama
7. LŽ lok s stopalom
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8. LŽ reducirni kos s prirobnicama
9. Žabji poklopec
10. LŽ nadzemni hidrant vključno s tesnilnim in veznim materialom
11. LŽ EV zasun z vgradbeno garnituro
in cestnim pokrovom
12. PVC opozorilni trak
13. Jeklena zaščitna cev za prehod cevovoda čez cesto
14. Pe kanalizacijska cev za zaščito cevovoda pri prečkanju potoka
15. Izvedba povezav obstoječih uličnih
vodov na novo vodovodno omrežje s prerezom, in vgradnjo univerzalne spojke
16. Zapiranje armature in praznjenje
obstoječe instalacije ter ponovno polnjenje nove
17. Geodetski posnetek in vris v kataster
komunalnih vodov
18. Tlačni preizkus instalacije
19. Zaščita vodovodnih elementov v
jaških z osnovnim premazom in 2X premazom zelene barve
20. Izpiranje, dezinfekcija cevnih razvodov in mikrobiološka analiza vode
21. Pripravljalna in zaključna dela
22. Nepredvidena dela
23. Transportni stroški
Hišni priključki
1. Polietilenske cevi vključno s spojkami
Plasson ali jeklena pocinkana cev
2. Izvedba priključka na primarni vod
vključno z: Navrtni oklep z ventilom in
vgradbeno garnituro
3. PVC opozorilni trak
4. Geodetski posnetek in vris v kataster
komunalnih vodov
5 .Izpiranje, dezinfekcija in mikrobiološka
analiza vode
6. Tlačni preizkus
7. Pripravljalna dela in zaključna dela
8. Transportni stroški.
Podrobna opredelitev sestavin posameznih sklopov je opredeljena v prilogi G/1, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hotinjska cesta (od Gasilskega doma do mesarije Fingušt), 2312
Orehova vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec in/ali 40 dni (od oddaje
naročila), začetek 20. 8. 2004 in/ali konec
1. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo ponudbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
4.1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1);
4.2. Dokument, ki ga izdajajo poslovne
banke in mora biti original:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti javnega naročila, izdano s strani banke (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v
I. delu razpisne dokumentacije z naslovom:
Finančna zavarovanja.
4.3. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik

prinesti v vpogled), (ne glede na starost
dokumentov morajo le ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja):
– registracijo ponudnika ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je javno naročilo; 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);
– podatke o finančnem stanju podjetja:
– obrazec BON-1 s podatki in kazalniki
za leto 2003 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2003. Ponudniki,ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazce BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le ti v preteklih 6
(šestih) mesecih, niso bili blokirani (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni,
– ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko-finančno sposobnost za opravljanje navedene izvedbe
del. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da
v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).
4.4. Dokument, ki ga izda uradna institucija (navadno krajevni pristojni davčni organ,
za nekatere subjekte npr. zavarovalnice, posebni davčni urad) in katerega datum izdaje
s strani uradne institucije na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 1 meseca.
Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti
v vpogled):
– Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom, ki ga izda pristojni organ;
4.5. Ostale dokumente, ki jih izdajajo
uradne institucije in so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled):
– mnenje pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99, 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga in materiala, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na predmetni javni razpis.
Mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 15
dni od datuma revizorjevega poročila.
Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
4.6 Izpolnjene, podpisane in žigosane
izjave:
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– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, da ima izkušnje in ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. D/2);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe
(priloga št. D/3);
– izjava ponudnika, dana 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 opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (priloga št. D/4);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji (priloga
št. D/5);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno
odločbo ustavljeno (priloga št. D/6);
– izjava ponudnika o izvedbi gradnje na
naročnikovi lokaciji (priloga št. D/7);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. I/2);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku (priloga št. I/4);
– izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).
4.7 Podizvajalci:
V primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora predložiti:
– Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/8).
Opomba: v primeru, da se ponudnik
na predmetni javni razpis prijavlja tudi kot
trgovska organizacija, se v skladu s 1.
členom ZT njegovi dobavitelji oziroma gospodarske družbe, od katerih ponudnik kupuje blago za nadaljnjo prodajo, ne štejejo za
ponudnikove podizvajalce.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
– izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. D/9);
– za vse svoje v ponudbi navedene
podizvajalce mora ponudnik predložiti vsa
zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v točkah 4.3 in 4.4;
Opozorilo: ponudnik mora za podizvajalca predložiti vsa dokazila, ki so zahtevana
v točkah, navedenih v prejšnjem stavku, v
enaki obliki in na način, kot je to zahtevano
za ponudnika;
– pogodbo s podizvajalci;
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila, da je ponudnik do
njih pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti (datum izjave
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni)(obrazec D/11);
– izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/10);
– izjavo ponudnika po Odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (priloga št. D/12).

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2004, 2 meseca in/ali
vsaj 60 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2004
ob 12. uri; Pohorska cesta 15, 2311 Hoče (v
prostorih Občine Hoče-Slivnica).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Občina Hoče-Slivnica

Opomba: Ponudnik-izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave
podizvajalca pred to zamenjavo pridobil o
tem pisno soglasje naročnika.
4.8 Skupna ponudba:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti še:
– Pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo predmetnega
naročila.
4.9 Izpolnjen Obrazec ponudbe C) del
razpisne dokumentacije).
4.10 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E) del razpisne
dokumentacije).
4.11 Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije), ki ga mora ponudnik izpolniti,
parafirati vsako stran, žigosati in podpisati,
s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem
pogodbe.
4.12 Izpolnjen Obrazec predračuna (H.
del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata: obrazec ponudbenega predračuna (priloga H/1 tabela 1), obrazec strukture cene
(priloga H/1 tabela 2).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
I. cena 80%,
II. reference za gradbena in strojno
instalacijska dela zamenjave vodovodnih
cevi 10%,
III. zsposobljenost strokovnega kadra
5%,
IV. oprema izvajalca 5%.
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
Cena – najugodnejši ponudnik
--------------------------------------------------- × 80 točk
Cena – ponudnik
kII. Reference:
1. Najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT
– 10%,
2. Najmanj 3 podobne objekte v zadnjih 5
letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT – 5%,
3. Manj kot 3 podobne objekte v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT
– 0%.
kIII. Kot usposobljenost strokovnega kadra štejejo kadri, ki so sodelovali na najmanj
3 podobnih izgradnjah vodovodnih omrežij.
Upošteva se tudi zadostno število delavcev z ustreznimi znanji in referencami za
tovrstna dela.
kIV. Oprema izvajalca: točkuje se oprema, ki jo ponudnik stalno uporablja in je ima
vsaj 50% v svoji lasti.
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 9. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Irena Meško
Kukovec, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Ormož,
Slovenija, tel. 02/74-15-300, faks 02/74-15
331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-312, faks
02/74-15-331, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Gabrijela Fafulić,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-321, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: gabriela.fafulić@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-193/04 4 17.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Lahonci–Hujbar–
Lahonci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Lahonci.
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 15. 8. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
3,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) 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: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
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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, 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:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da 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 zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika ni
sme voditi izredna uprava, oziroma ne sme
biti uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika,
– da ponudnik izpolni in podpiše izjavo,
da bo za izvedbo naročila, ki je predmet
razpisa, uporabil storitve gradbenega dela,
opremo in materiale v višini 100% upravičenih stroškov, ki bodo po poreklu iz držav
članic Evropske unije,
– da je ekonomsko - finančno sposoben:
– da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti javnega naročila in da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje
manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi vsaj enega dela, ki je
po naravi in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu,
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del po 77.
členu Zakona o graditvi objektov,
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji,
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO,
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
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– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno - relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence - kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno potrdilo, ki ga izda pristojni organ,
ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom oziroma
podpisana in žigosana izjava ponudnika,
da za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS o poravnavi vseh
davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo za izvedbo naročila, ki je predmet

razpisa, uporabil storitve, gradbena dela,
opremo in materiale v višini 100% vseh
upravičenih stroškov, ki bodo po poreklu iz
držav članic Evropske unije, kar bo dokazoval s priloženimi deklaracijami o izvoru blaga
ob izstavitvi situacij.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2001, 2002,
2003 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije, vključno z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel - pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO - kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila s fotokopijo veljavnega potrdila IZS,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – največ do 23 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 21. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno - osebe s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 10. uri; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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: program SAPARD
za ukrep št. IV - Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Občina Ormož

– garancija banke za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 5% od obračunske
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo, 60 dni od izstavitve
začasnih situacij.
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, 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,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto,
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
– reference iz zadnjih treh let za izdelavo
primerljivih objektov,
– 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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%.

Št. 10/04
Ob-16867/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, kontaktna
oseba: Miroslav Blažič, Koresova ulica 7,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-78-10,
faks 02/331-91-70, elektronska pošta: miroslav.blazic@dvorana-tabor.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:
nadaljevanje gradnje Ledne dvoraneobnova strehe in fasade.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ledna dvorana v Športnem parku Tabor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
90,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 8. 2004 in konec
15. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: glej
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: glej
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:
– splošni pogoji po 41.in 43. členu zakona o javnih naročilih – skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: glej razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: tehnični predpisi in pravilniki s področja gradbene regulative.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. reference,
3. krajši rok izvedbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2004, cena
30.000 SIT. Pogoji in način plačila na TRR;
podračun pri UJP 01270-6030721390.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: čas 14. 6. 2004 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2004 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 13.uri, Koresova 7, 2000 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: 14. 6. 2004.
Javni zavod
Dvorana Tabor Maribor
Št. 413-01-64/2004
Ob-16881/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-11, faks 02/881-21-18, 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: Mestna občina Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Tanja Meh, Andreja Pažek, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18,
elektronska pošta: info@slovenj-gradec.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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-61/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja prizidka in adaptacija Osnovne
šole Šmartno – faza 1 in 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja prizidka, adaptacija telovadnice in
kotlarne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
15. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo, 60.000 SIT za razpisno dokumentacijo
s projekti.
Pogoji in način plačila: nakazilo
na TRR 01312-0100010322, sklic 00
40301-61-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 8. 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 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: 13. 8. 2004,
ob 9. uri, Mestna občina Slovenj Gradec,
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: 15. 6. 2004.
Mestna občina
Slovenj Gradec
Št. 413-01-64/2004
Ob-16882/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-11, faks 02/881-21-18, 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: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Tanja Meh, Andreja Pažek,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-24/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Športne hale Slovenj Gradec
– faza 1 – 3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: 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: adaptacija pomožnih prostorov in vhoda.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– garancija banke za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 5% od obračunske
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo, 60 dni od izstavitve
začasnih situacij.
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, 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,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto,
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
– reference iz zadnjih treh let za izdelavo
primerljivih objektov,
– 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo, 60.000 SIT za razpisno dokumentacijo
s projekti.
Pogoji in način plačila: nakazilo
na TRR 01312-0100010322, sklic 00
40301-24-2003.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 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 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: 11. 8. 2004,
ob 9. uri, Mestna občina Slovenj Gradec,
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: 15. 6. 2004.
Mestna občina
Slovenj Gradec

Storitve
Ob-16967/04
Preklic
Naročnik Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, preklicuje javni razpis za izdelavo prostorske dokumentacije za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper
za pridobitev državnega lokacijskega načrta, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58 z
dne 28. 5. 2004, Ob 4342/04.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 664/04

Ob-16537/04

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Na podlagi 65. člena v povezavi s petim
odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04)
Slovenska turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana, objavlja podaljšanje roka za
oddajo ponudb na javnem razpisu za oddajo javnega naročila za Izvedbo predstavitev
turističnega gospodarstva Slovenije na
mednarodnih sejmih in borzah v obdobju
od 20. 10. 2004 do 20. 10. 2005.
Zainteresirani ponudniki lahko svoje vloge na javnem razpisu naročila za Izvedbo
predstavitev turističnega gospodarstva Slovenije na mednarodnih sejmih in borzah v
obdobju od 20. 10. 2004 do 20. 10. 2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53/04
dne 14. 5. 2004, Ob-12511/04, oddajo do
23. 6. 2004 do 10. ure. Odpiranje vlog bo
23. 6. 2004 ob 12. uri.
Slovenska turistična organizacija
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Št. 110-1/04

4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da se še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
5. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljana, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene zdravnike, specialiste medicine
dela, prometa in športa, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
6. bančna garancija za resnost ponudbe;
7. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
8. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni
storitvi za pretekli mesec;
9. izjava ponudnika, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo
originalom;
10. referenčna lista z navedbo najmanj 5
naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih
treh letih opravljal navedene naloge zdravstvenega varstva pri delu, vključno z dokazili
v obliki potrdila o dobro opravljenem delu
za vsak posel posebej (lahko je fotokopija),
vključno z vrednostmi in datumi izvedbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da se preventivni
pregledi izvajajo na lokacijah, kjer imajo
centrala in območne enote naročnika svoj
sedež;
2. izjava ponudnika, da zagotavlja opravljanje vseh ostalih storitev pooblaščenega
zdravnika po 20. členu ZVZD;
3. v primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalci, mora predložiti pisno izjavo, da
ne nastopa s podizvajalci;
4. v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:
– izpolnjen seznam podizvajalcev, ki
bodo izvajali vse naloge zdravstvenega
varstva pri delu na posameznih lokacijah
naročnika,
– za vse svoje, v ponudbi navedene podizvajalce, vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točkah 10.7.
in 10.8. Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe v razpisni dokumentaciji,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila, da je ponudnik do
njih pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
– izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o o varnosti in zdravju pri
delu; Pravilnik o preventivnih zdravstvenih
pregledih delavcev.

Ob-16568/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 53/04 z dne
14. 5. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Preureditev prometne
signalizacije in opreme na AC A1, A2 ter
na hitri cesti H3 na območju MO Ljubljana«
(Ob-12584/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 22. 6. 2004 do 8.30. Odpiranje
ponudb bo dne 22. 6. 2004 ob 9. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 402-00-3/2004

Ob-16977/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje inženirskih storitev za pripravo investicijskega projekta »Ureditev oskrbe s pitno
vodo slovenske Istre in zalednega kraškega
območja«, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 61 z dne 4. 6. 2004, Ob-15337/04, se
spremenijo točke IV.3.3), IV.3.6) in IV.3.7.2)
objave tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2004 do
12. ure.
IV.3.6.) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
26. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004
ob 12. uri; Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220A v II. nadstropju.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 1/2004
Ob-16357/04
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, kontaktna oseba: Odsek
za javna naročila: Jana Šušteršič – Kobal,
Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-56-61, faks 01/232-03-74,
elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si,
natasa.polanc@ zpiz.si; internetni naslov:
www.zpiz.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 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira pooblaščenega zdravnika za izvedbo
nalog zdravstvenega varstva pri delu po
20. členu Zakona o varnosti pri delu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,

– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.14.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjeno število preventivnih zdravstvenih pregledov v obdobju treh let: 1167.
Ocenjena skupna količina delovnih ur
ostalih storitev pooblaščenega zdravnika
po 20. členu ZVZD v obdobju treh let: 120.
Skupno število tipičnih delovnih
mest: 35.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev (od sklenitve
pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 600.000 SIT, ki mora veljati 60 dni od
odpiranja ponudb;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,200.000 SIT, ki
mora veljati vsaj še en dan po poteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
opravljeni storitvi 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: ponudniki storitve in njihovi morebitni
podizvajalci morajo biti pooblaščeni zdravniki, specialisti s področja medicine dela, prometa in športa in so na seznamu Sektorja za
varnost in zdravje pri delu pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. Samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu, t.i. priglasitveni list);
2. odločba upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za pravosodje, s
katerim ponudnik dokazuje, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
2. BON-1/Z s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred oddajo ponudb;
3. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;

Stran

Stran

4114 /

Št.

66 / 18. 6. 2004

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 9. 7. 2004.
Cena: 1.200 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: potrdilo
o vplačilu na transakcijski račun št.:
01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da
takrat naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu firme ter davčno
številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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 11. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004,
ob 12. uri; ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ulica
15, mala sejna soba v VIII. nadstropju.
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:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
ZPIZ Slovenije
Ob-16359/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel., faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in dodelava medicinskega
informacijskega sistema MEDIS.
Sklop 1: vzdrževanje,
Sklop 2: dodelava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 07.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 07.
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2) Kratek opis: vzdrževanje programskega paketa MEDIS po postajah.
3) Obseg ali količina v program MEDIS
je vključenih 300 postaj.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 07.
2) Kratek opis: Dodelava programskega
paketa MEDIS.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT veljavno do 7. 3.
2005,
2. po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbe v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo 5 let.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni plačilni rok od datuma izdaje 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: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko
in finančno, ter tehnično usposobljenost in
sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil
navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu, za kar
mora predložiti izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
2. Izjavo, 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. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, likvidacije ali
stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;
4. Izjavo, da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudb.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-

stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. Izjavo, da nudi 60 dnevni plačilni rok
od datuma izdaje računa;
8. Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 7. 3.
2005;
9. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo 5 let.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. Izjavo, da zagotavlja 100% razpisanih vrst storitev;
11. Seznam referenc z vsaj eno
bolnišnico v kateri vzdržuje medicinski
informacijski sistem. Ponudnik mora za izpolnjevanje tega pogoja k seznamu priložiti
dokazilo v obliki referenčnega potrdila (v originalu ali kopiji, ki bo podpisano in žigosano
s strani naročnika oziroma bolnišnice v kateri vzdržuje medicinski informacijski sistem).
Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno
zahteva od ponudnika, ki je v ponudbi
predložil kopijo, da mu predloži original potrdila ali kopijo, ki je overjena z originalnim
žigom notarja;
12. Izjavo, da obvlada delo z orodjem
CLARION in obvlada MSSQL;
13. Izjavo, da zagotavlja najmanj 5
ustreznih strokovnjakov, od teh vsaj 2 programerja in vsaj 2 analitika, ki obvladajo
CLARION in bazo MSSQL;
14. Izjavo, da zagotavlja izvajanje storitve brez podizvajalcev;
15. Izjavo, da vzdržuje medicinski informacijski sistem pri vsaj enem uporabniku z
delovnimi postajami, ki uporabljajo orodje
CLARION in relacijsko bazo MSSQL;
16. Izjavo, da zagotavlja odzivni čas
največ 1 uro po prejemu obvestila za intervencijo;
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena delovne ure dodelave – 60 točk
(za sklop 2),
2. cena vzdrževanja ene delovne postaje
za en mesec – 40 točk (za sklop 1).
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: Vzdrževanje in dodelava
MEDISA.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe je potrebno
predložiti do 3. 8. 2004 do 13. 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: 6 mesecev 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: 4. 8. 2004,
ob 12. uri; v Mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice Splošne
bolnišnice Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponuditi je
potrebno oba sklopa (1 in 2). Ocenjena
vrednost za sklop 1: 20,000.000 SIT. Ocenjena vrednost za sklop 2:./. (izvedba po
projektih).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

– za vse odgovorne projektante so
priložene odločbe pooblaščenih inženirjev
o vpisu v imenik ZAPS oziroma IZS,
– podatki o strokovnjakih in njihove
izkušnje oziroma reference,
– izjava zavarovalnice, da bo ponudniku,
v primeru pridobitve posla, izdala zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v višini
70 mio SIT v skladu s 33. členom Zakona
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02,
97/03 – odl. US, 47/04 – spremembe in
dopolnitve).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da, v skladu
z Zakonom o graditvi objektov, Zakon o
železniškem prometu, Zakon o varnosti v
železniškem prometu.
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 postopek.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: javni razpis, objavljen v
Ur. l. RS, št. 32/02, Ob-8738/04.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15051/04.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 32 z dne 2. 4. 2004, Ob-8738/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) Spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. rok izvedbe naročila.
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 11. 8. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
podračun Javne agencije za železniški
promet RS št.: 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti v vložišču ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 10. uri; Maribor, Javna agencija za
železniški promet RS, Kopitarjeva 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne
informacije je mogoče dobiti na naslovu:
Maksimiljan Dolinšek, Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, tel. 02/234-14-60,
faks 02/234-14-52.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti v vložišču vsak delovni dan od 10.30
do 12. ure.

Ob-16455/04
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
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1, v vložišču.
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 I B 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava idejnega projekta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo proge Pragersko–Hodoš.
Izdelati je potrebno idejni projekt elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge
Pragersko – Ormož – Murska Sobota – Hodoš – državna meja, in sicer v naslednjih
fazah:
1. faza: izdelava idejnih zasnov za pridobitev projektnih pogojev,
2. faza: izdelava idejnega projekta elektrifikacije in rekonstrukcije proge,
3. faza: izdelava Poročila o vplivih na
okolje (PVO).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelati
je potrebno idejni projekt za elektrifikacijo in
rekonstrukcijo železniške proge Pragersko –
Ormož – Murska Sobota – Hodoš – državna
meja, in sicer v naslednjih fazah:
1. faza: izdelava idejnih zasnov za pridobitev projektnih pogojev,
2. faza: izdelava idejnega projekta elektrifikacije in rekonstrukcije proge,
3. faza: izdelava Poročila o vplivih na
okolje (PVO).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev.
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:
sredstva poroštvenega posojila za leto
2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– povprečni letni prihodek v zadnjih dveh
letih (2002, 2003) je bil najmanj 0,5 kratnik
ponudbene vrednosti tistega dela naročila
(skupaj z DDV), ki ga bo izvajal.
Dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON
1/P, podatke iz bilance stanja in iz izkaza
poslovnega izida za leto 2003 (fotokopija ali
izvlečki iz bilance za leto 2003) ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz
bilanc uspeha in stanja za leta 2002 (potrjene s strani pristojne izpostave DURS)
in 2003 (fotokopija iz davčne napovedi) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih
letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogoja iz točke III.2. te razpisne dokumentacije.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Kolikor bo ponudnik za zagotovitev
finančnih tokov za potrebe tega javnega
naročila najel kreditna sredstva, mora
predložiti izjavo banke, da je pripravljena
kreditirati ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– priložena je odločba MOP-a o dodelitvi
pooblastila za izdelavo študije o vplivih na
okolje (PVO),
– ponudnik ima vsaj eno referenco s
področja storitev, ki so podobna po vrsti in
zahtevnosti razpisanemu naročilu – Seznam
referenc ponudnika oziroma izvajalcev v
skupnem nastopu (Joint Venture) s področja
predmeta javnega naročila v zadnjih treh letih in referenčne izjave naročnikov, seznam
referenc podizvajalcev s področja predmeta
javnega naročila v zadnjih treh letih, kolikor
jih ponudnik v ponudbi navaja in referenčne
izjave naročnikov,
– ponudnik je navedel vsaj po enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo (pooblaščeni
inž.) in referencami za področja projektiranja
iz tega javnega naročila – Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila,
– pri ponudniku ali glavnem partnerju so
najmanj trije od navedenih strokovnjakov
redno zaposleni za nedoločen čas, – kopija
obrazca M-2, ki je predpisan v Ur. l. RS, št.
76/98,
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-16493/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za okolje, kontaktna oseba:
Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., Vojkova 1B,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-40-00,
faks 01/478-40-52,53, elektronska pošta:
gp.arso@gov.si, internetni naslov: http:
//www.arso.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava idejne zasnove suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: storitev se izvaja na terenu
in na sedežu ponudnika.
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: 4 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
B) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom, oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
l. RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
D) da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
B) dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
C) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) da veljavnost (opcija) ponudbe ni
krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
B) da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj 3 sodelavce/člane
projektne skupine,
C) da zagotovi ustreznost izobrazbe nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavcev/članov projektne skupine ter
predloži ustrezna dokazila,
D) da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta izobrazbo univ. dipl.
inž. grad., smer hidrotehnika in najmanj 10
let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 5 leta delovnih
izkušenj. Ponudnik mora v projektni skupini
zagotoviti skupno najmanj tri strokovnjake
z najmanj univerzitetno izobrazbo: dva
strokovnjaka smer gradbeništvo (univ.
dipl. inž. grad.) in enega strokovnjaka s
področja geomehanike z referencami, da je
bil sodelavec ali revident pri izdelavi vsaj 2
projektov cestne ali vodne infrastrukture v
zadnjih 3 letih in v tekočem letu. Tu zahtevane reference ponudnik dokazuje z lastnimi
dokumenti,
E) da izkaže, da je v preteklih treh letih
in tekočem letu izdelal vsaj 3 strokovne podlage oziroma projektne dokumentacije za
podoben tip objekta, ki je predmet razpisa,
in sicer za protipoplavne nasipe v skupni
dolžini min. 200 m ali zadrževalnike visokih voda z volumnom več kot 200.000 m3
prostornine,
F) da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
razpisane naloge predpisuje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02),
G) da izpolnjuje pogoje, povezane z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji.
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 8. 7. 2004 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1A.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 9. 7.
2004 ob 13. uri; Vojkova 1B, 1000 Ljubljana,
sejna soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Agencija RS za okolje
Ob-16498/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba:
Stanislav Škrab, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska.bistrica.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 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih
cestah na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2004.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na
območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2004 in/ali konec
15. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,200.000 SIT in veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
stroški naročila bremenijo občinski proračun v okviru sredstev za vzdrževanje
gozdnih cest (zbrana sredstva iz pristojbin
za vzdrževanje gozdnih cest, proračunskih
sredstev Republike Slovenije). Naročnik je
dolžan poravnati izvajalcu stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni od uradnega
dneva prejema računa in priložene potrjene
situacije s strani pristojne OE Zavoda za
gozdove Slovenije.
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 v
ponudbi navesti eventualne podizvajalce. 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 storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti
mora ponudnik, podizvajalci ali soizvajalci
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v primeru skupne ponudbe, izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji):
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da 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 katerokoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
(ekonomsko – finančni pogoji)
– da je ponudnik ekonomsko – finančno
sposoben,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa
in ni imel neporavnanih obveznosti,
(tehnični pogoji)
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodne ali
druge evidence, za samostojne podjetnike
pa priglasitev na davčnem uradu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 za pravne osebe,
oziroma Bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida, ki jih potrdi pristojni davčni urad za
samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran in ni imel neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. potrjene reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 01238-0100016470 odprtega pri Upravi
za javne prihodke Postojna, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 2004 do
12. ure.

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: 20. 7. 2004 ali 39 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki prijavljenih
bank.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 7. 2004,
ob 12. uri, sedež Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj

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: 20. 7. 2004,
ob 10. uri, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna
soba I/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 46/04
Ob-16499/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj, kontaktna oseba: Štefka Krkovič,
Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-19-53, faks 01/836-19-56, elektronska pošta: rdf.sklad@siol.net, internetni
naslov: http://www.rdf-sklad.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: kategorija storitve 6b: finačne storitve, bančne
in investicijske storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje finančnih storitev po pooblastilu – izbor bank.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež in poslovne enote
izvajalca na območju Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razdelitev sredstev po javnih razpisih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: banka.
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: banka po določbah Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99 s spremembami in
dopolnitvami).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: mreža poslovnih enot.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št.
7/99 s spremembami in dopolnitvami).
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:

Stran

Ob-16500/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I. 1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, kontaktna
oseba: Andreja Reher, tel.: 03/800-14-00,
fax: 03/800-14-16, elektronska pošta: andreja@obcina-kozje.si.
I. 2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I. 1.
I. 3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I. 1.
I. 4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I. 5.) Vrsta naročnika: Regionalna/lokalna
raven.
II. 1. 3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II. 1. 6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov šolskih otrok v
Občini Kozje za šolska leta 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007.
II. 1. 7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Kozje.
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: prevozi šolskih otrok za osnovne šole: Kozje
in Lesično.
II. 2. 2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko kdaj se lahko izvajajo: vse šolske dni v
šolskem letu.
II. 3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2007.
III. 1. 1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo naročniku garancije izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III. 1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo mesečno; izstavitev fakture do 5. v mesecu bo poravnan v 45 dneh po izstavitvi.
III. 1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikovih storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: – pogodba.
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III. 2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazila po 42. členu ZJN-1:
– prvi odstavek: točke 1., 2., 3.,
– četrti odstavek: točke 1., 2., 3
– načini predložitve so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III. 2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Kot III.1.1.
III. 2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: licence za ponudnika in vozila,
prometna in vozniška dovoljenja, seznam
vozil in voznikov, časovni načrt prevozov,
izjave – načini predložitve so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III. 3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok; Zakon o prevozih
v cestnem prometu; Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prevozu.
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 12. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski
račun Občine Kozje, št. 01251-0100003805,
sklic 0075507-7141000-2004 in s pripisom:
javni razpis – šolski prevozi.
Dvig dokumentacije je možen vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
IV. 3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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. 12. 2004.
IV. 3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2004
ob 11. uri; Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje, sejna soba.
VI. 1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne
VI. 5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Kozje
Ob-16501/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba
mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl. ek.,
Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-24, faks 01/300-39-12; 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 B 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-10/2004.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila in delovnih oblek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija 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: 7 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
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; potrdilo 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:
– cena,
– 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 5. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01261-6030921845,
sklic model 02, št. 94021-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, do
11. 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: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004,
ob 12. uri.
Kraj: 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: 11. 6. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-16503/04
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://www.gu.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zajem podatkov za državno topografsko
karto v merilu 1: 5000 (DTK 5) in izdelavo
geodetskih podlag za prikaz prostorskih
planskih aktov – izvedba aerotriangulacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skeniranje in aerotriangulacija se izvede v naslednjih fotogrametričnih blokih: Kranj, Radgona, Ruše, Slovenska Bistrica, Šentjur pri
Celju in Šoštanj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec in 15 dni (od oddaje
naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava za zavarovanje dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti,
– menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
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:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvi-
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dacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane. Ponudnik
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
6. Potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
7. Podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko – finančno
sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da
v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).
8. Izjava in podatki o tehnični usposobljenosti (OBR 4 in 4a).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90415-8/2004-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR št. 01100-1000616337 model:
11 sklic na št. 25127-7141998-99000004
ali brezplačen prevzem na spletnih straneh
Geodetske urave Republike Slovenije http:
//www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004, do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.
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: 8. 7. 2004,
ob. 9. uri.
Kraj: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Geodetska uprava RS

stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane. Ponudnik
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
6. Potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec BON-1 s podatki in
kazalniki za preteklo leto in BON-2, oziroma
za obrtnike napoved za odmero dohodnine
za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli
s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti
obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec
BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transkacijske račune, da le ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
svojo ekonomsko – finančno sposobnost
za opravljanje navedene storitve. Pogoj,
da bo ponudnikom priznana ekonomsko
– finančna sposobnost je, da v preteklih 6
mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava in podatki o tehnični
usposobljenosti (OBR 4 in 4a).
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
B1) spodaj navedena merila:
1. cena storitev,
2. čas izdelave.
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Ob-16504/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje,
kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl.
prav., Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje dejavnosti zatočišča za živali
prosto živečih vrst.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika 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: izvajanje dejavnosti zatočišča za živali prosto
živečih vrst.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudbe v variantah niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od podpisa pogodbe
(od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
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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. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
B) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti (novela ZGD – F, Uradni list RS,
št. 45/01 in 59/02 – popravki),
D) da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
B) dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
C) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) da veljavnost (opcija) ponudbe ni
krajša od 120 dni od odpiranja ponudb (glej
prilogo C k razpisni dokumentaciji),
B) da zagotovi ustreznost izobrazbe in
strokovno usposobljenost oseb, ki se ukvarjajo z živalmi ter predloži ustrezna dokazila
(glej prilogo C k razpisni dokumentaciji),
C) da izkaže, da ima kot izvajalec ali podizvajalec izkušnje z oskrbovanjem živali
prosto živečih vrst za obdobje zadnjih 3 let
in tekočega leta. Ponudnik mora izkušnje
dokazati z najmanj tremi priporočili, ki bodo
izkazovala izpolnjevanje pogoja (na lastnem
dokumentu),
D) da zagotovi strokovno veterinarsko
oskrbo živali (glej prilogo C k razpisni dokumentaciji),
E) da razpolaga z ustreznimi bivalnimi
prostori in opremo za izvedbo javnega naročila. Prostori za posamezno vrsto zatočišča
morajo biti urejeni za sprejem osebkov najmanj: 10 velikih ptic (ujede), 20 manjših ptic
(ptice pevke), 5 velikih sesalcev, 10 malih sesalcev, 5 plazilcev, 5 dvoživk, 50 vodnih živali,
letalnica za ptice. (Površino v m² je potrebno
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podati za posamezno kletko in celotni prostor
namenjen zatočišču. Opis lokacije iz katere
bo razvidno, da bodo živali domorodnih vrst,
ki bodo odvzete iz narave, nameščene in
oskrbovane tako, da jim bo onemogočeno
navajanje na človeka in domače živali. Izpis
iz sodnega registra ali izpisek iz vpisnika podjetnikov ter dokazilo, iz katerega je razvidno,
da objekt za zadrževanje živali izpolnjuje
predpisane pogoje, ki se nanašajo na njegovo
graditev in uporabo, glej prilogo D4),
F) da razpolaga z ustreznimi karantenskimi prostori (glej prilogo D2 k razpisni
dokumentaciji),
G) da zagotovi ustrezna prevozna sredstva za prevoz živali (glej prilogo D2 k razpisni dokumenatciji),
H) da zagotovi dežurstvo in stalno dosegljivost na telefon najmanj 12 ur na dan
(glej prilogo D2 k razpisni dokumentaciji).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02),
– Uredba o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04),
– Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi
živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni
list RS, št. 90/01),
– Uredba o ravnanjih in načinih varstva
pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
(Uradni list RS, št. 52/04).
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1 A.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004;
Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, sejna soba v
1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Agencija RS za okolje
Ob-16506/04
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://www.gu.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov Geodetske
uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po vsej Sloveniji, glej
posamezne sklope naročila.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Celje.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Celje: Območna geodetska
uprava Celje, Ulica XIV. divizije 12, Celje;
Območna geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Slovenske Konjice, Mestni trg
6, Slovenske Konjice; Območna geodetska
uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Kranj.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Kranj: Območna geodetska
uprava Kranj, Geodetska pisarna Jesenice,
Industrijska ulica 2a, Jesenice; Območna
geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna
Škofja Loka, Fužinska ulica 1, Škofja Loka.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Koper.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Koper: Območna geodetska
uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper;
Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova 1, Sežana; Območna geodetska uprava Koper,
Geodetska pisarna Ilirska Bistrica, Vojkov
drevored 14, Ilirska Bistrica.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ljubljana.
3) Obseg ali količina: območna Geodetska uprava Ljubljana: Območna geodetska
uprava Ljubljana, Cankarjeva 1/II,III, Ljubljana; Območna geodetska uprava Ljubljana,
Geodetska pisarna Cerknica, Cesta 4. maja
24, Cerknica; Območna geodetska uprava
Ljubljana, Geodetska pisarna Domžale,
Ljubljanska cesta 80, Domžale; Območna
geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Grosuplje, Adamičeva 6, Grosuplje;
Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kočevje, Kidričeva ulica 5,
Kočevje; Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Trbovlje, Obrtniška
c. 14, Trbovlje; Območna geodetska uprava
Ljubljana, Geodetska pisarna Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Maribor.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Maribor: Območna geodetska
uprava Maribor, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 5, Slovenska
Bistrica.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Murska
Sobota.
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3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Murska Sobota: Območna
geodetska uprava Murska Sobota, Slomškova ulica 19, Murska Sobota; Območna
geodetska uprava Murska Sobota, Geodetska pisarna Ljutomer, Prešernova ulica
18, Ljutomer; Območna geodetska uprava
Murska Sobota, Geodetska pisarna Lendava, Glavna ulica 9, Lendava.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Nova Gorica: Območna
geodetska uprava Nova Gorica, Geodetska
pisarna Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28,
Ajdovščina; Območna geodetska uprava
Nova Gorica, Geodetska pisarna Tolmin,
Mestni trg 1, Tolmin; Območna geodetska
uprava Nova Gorica, Geodetska pisarna
Idrija, Arkova ulica 13, Idrija.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Novo
mesto.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Novo mesto: Območna
geodetska uprava Novo mesto, Geodetska
pisarna Črnomelj, Kolodvorska cesta 30a,
Črnomelj.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ptuj.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Ptuj: Območna geodetska uprava Ptuj, Krempljeva ul. 2, Ptuj; Območna
geodetska uprava Ptuj, Geodetska pisarna
Ormož, Ptujska c. 8C, Ormož.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Sevnica.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Sevnica; Območna geodetska
uprava Sevnica, Glavni trg 24, Sevnica;
Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna Brežice, Trg Izgnancev 16,
Brežice.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Slovenj
Gradec.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Slovenj Gradec; Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, Francetova
c. 7, Slovenj Gradec; Območna geodetska
uprava Slovenj Gradec, Geodetska pisarna
Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, Ravne
na Koroškem.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Velenje.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Velenje: Območna geodetska
uprava Velenje, Geodetska pisarna Žalec,
Hmeljarska ulica 1, Žalec.
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. Območna geodetska uprava Celje:
Območna geodetska uprava Celje, Ulica
XIV. divizije 12, Celje; Območna geodetska
uprava Celje, Geodetska pisarna Slovenske
Konjice, Mestni trg 6, Slovenske Konjice;
Območna geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
11, Šmarje pri Jelšah;

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
31. 7. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
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:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane. Ponudnik
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
6. Potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
7. Podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih

2. Območna geodetska uprava Kranj:
Območna geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna Jesenice, Industrijska ulica
2a, Jesenice; Območna geodetska uprava
Kranj, Geodetska pisarna Škofja Loka, Fužinska ulica 1, Škofja Loka;
3. Območna geodetska uprava Koper:
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper; Območna geodetska
uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana,
Kosovelova 1, Sežana; Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14, Ilirska
Bistrica;
4. Območna geodetska uprava Ljubljana: Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva 1/II,III, Ljubljana; Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna
Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica; Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Domžale, Ljubljanska cesta
80, Domžale; Območna geodetska uprava
Ljubljana, Geodetska pisarna Grosuplje,
Adamičeva 6, Grosuplje; Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna
Kočevje, Kidričeva ulica 5, Kočevje; Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Trbovlje, Obrtniška c. 14, Trbovlje;
Območna geodetska uprava Ljubljana,
Geodetska pisarna Vrhnika, Cankarjev trg
4, Vrhnika;
5. Območna geodetska uprava Maribor:
Območna geodetska uprava Maribor, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica;
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota: Območna geodetska uprava Murska Sobota, Slomškova ulica 19, Murska
Sobota; Območna geodetska uprava Murska Sobota, Geodetska pisarna Ljutomer,
Prešernova ulica 18, Ljutomer; Območna
geodetska uprava Murska Sobota, Geodetska pisarna Lendava, Glavna ulica 9,
Lendava;
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica: Območna geodetska uprava Nova
Gorica, Geodetska pisarna Ajdovščina,
Gregorčičeva ulica 28, Ajdovščina; Območna geodetska uprava Nova Gorica,
Geodetska pisarna Tolmin, Mestni trg 1,
Tolmin; Območna geodetska uprava Nova
Gorica, Geodetska pisarna Idrija, Arkova
ulica 13, Idrija;
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto: Območna geodetska uprava Novo
mesto, Geodetska pisarna Črnomelj, Kolodvorska cesta 30a, Črnomelj;
9. Območna geodetska uprava Ptuj: Območna geodetska uprava Ptuj, Krempljeva
ulica 2, Ptuj; Območna geodetska uprava
Ptuj, Geodetska pisarna Ormož, Ptujska
cesta 8C, Ormož;
10. Območna geodetska uprava Sevnica; Območna geodetska uprava Sevnica,
Glavni trg 24, Sevnica; Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna
Brežice, Trg Izgnancev 16, Brežice;
11. Območna geodetska uprava Slovenj Gradec; Območna geodetska uprava
Slovenj Gradec, Francetova c. 7, Slovenj
Gradec; Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, Geodetska pisarna Ravne
na Koroškem, Čečovje 12a, Ravne na
Koroškem;
12. Območna geodetska uprava Velenje:
Območna geodetska uprava Velenje, Geodetska pisarna Žalec, Hmeljarska ulica 1,
Žalec.
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potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko – finančno
sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da v
preteklih 6 (šestih) mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
8. Izjava o tehnični usposobljenosti
(OBR 6).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane. Ponudnik
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
6. Potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 s podatki in
kazalniki za preteklo leto in BON-2, oziroma
za obrtnike napoved za odmero dohodnine
za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli
s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti
obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec
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BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transkacijske račune, da le-ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
svojo ekonomsko – finančno sposobnost
za opravljanje navedene storitve. Pogoj,
da bo ponudnikom priznana ekonomsko
– finančna sposobnost je, da v preteklih 6
mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o tehnični usposobljenosti (OBR 6).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 025-59/2004-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR
št. 01100-1000616337 model: 11, sklic
na št. 25127-7141998-99000004 ali brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske urave Republike Slovenije http:
//www.gu.gov.si/.
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. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004,
ob 10. uri; Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-16507/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Prevalje, kontaktna oseba Marija
Orešnik, Trg 2/a, 2391 Prevalje, Slovenija,
tel. 02/824-61-00, faks 02/824-61-24, elektronska pošta: mojca.oresnik@prevalje.si,
internetni naslov: www.prevalje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2004.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Prevalje v šolskih letih 2004/2005 in
2005/2006 na relacijah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Prevalje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi
A, B, C in D za relacije, navedene v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: splošni pogoji (41. in 43. člen
Zakona o javnih naročilih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
– licenca za prevoze oseb v notranjem
cestnem prometu,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne evidence, da zoper
ponudnika ni 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 bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež (potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni),
– potrdilo davčnega urada o poravnavi
davkov in prispevkov v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež,
– potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični in
kadrovski pogoji:
– dokazilo, da nudi plačilni rok enkrat
mesečno po opravljenem delu, 30 dni po
datumu prejema računa,
– bonitetna dokazila: za gospodarske
družbe BON–1 in BON–2 ali BON-3, za
samostojne podjetnike napoved za odmero
dohodnine,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske zmogljivosti za dnevni
prevoz učencev na posameznih relacijah,
za katere je oddal ponudbo,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– izjavo, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov, ki ga bo določil skupaj
z odgovorno osebo šole.
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 prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila: (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena (95%),
– reference (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 15. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: položnica na TRR
občine: 01375-0100010242 s pripisom: javni
razpis – prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 2004 do
12. ure, na naslov: Občina Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje, v zapečateni kuverti z
navedbo »Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze, z navedbo posameznega sklopa«.
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. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004,
do 10. ure; sejna soba Občine Prevalje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Prevalje

Št. 60-1820/04
Ob-16594/04
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: Simon Štukelj, inž. kom., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-568, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: simon.stukelj@ 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.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 16.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (mestne relacije),
– sklop B: odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (zunanje relacije),
– sklop C: kesonski odvoz odpadkov s
samonakladalci,
– sklop D: odvoz nepravilno parkiranih
vozil s specialnim vozilom (pajek),
– sklop E: prevoz izcednih voda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občine Novo mesto,
Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenjske
Toplice in Žužemberk.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.13, 60.24.14,
60.24.17.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.17.
2) Kratek opis: odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (mestne relacije).
3) Obseg ali količina: okvirno 3000 ur
vozilo/leto, 5000 ur ekipa za nalaganje/leto.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. B
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.17.
2) Kratek opis: odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (zunanje relacije).
3) Obseg ali količina: okvirno 4500 ur
vozilo/leto, 6000 ur ekipa za nalaganje/leto.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. C
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.14.
2) Kratek opis: kesonski odvoz odpadkov
s samonakladalci.
3) Obseg ali količina: okvirno 500 ur
vozilo brez spremljevalca/leto, 1200 ur s
spremljevalcem/leto, odvoz kesonov za
24900 m3/leto odpadkov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. D
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.17.
2) Kratek opis: odvoz nepravilno parkiranih vozil s specialnim vozilom (pajek).
3) Obseg ali količina: okvirno 1600
ur/leto – prihod, nakladanje in odvoz nepravilno parkiranih vozil, z ekipo in vsemi deli.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Sklop št. E
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.13.

Ob-16572/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Spekter d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Končina, Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-33-015, faks
03/56-33-025, elektronska pošta: spekter.trbovlje@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) Opis: izvedba vzdrževalnih del v
večstanovanjskih objektih na območju Občine Trbovlje in Zagorje ob Savi.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju Občin Trbovlje
in Zagorje ob Savi.
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) Količina ali obseg javnega naročila:
izvedba vzdrževalnih del v večstanovanjskih
objektih na območju Občin Trbovlje in Zagorje ob Savi, in sicer:
– zidarska dela – ocenjena vrednost
20,000.000 SIT,
– vodovodna dela – ocenjena vrednost
40,000.000 SIT,
– krovsko kleparska dela – ocenjena
vrednost 28,000.000 SIT,
– mizarska dela – ocenjena vrednost
45,000.000 SIT,
– elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 18,000.000 SIT,
– slikopleskarska, tlakarska, keramičarska dela – ocenjena vrednost 60,000.000
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževalna dela skupaj – 211,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od meseca julija 2004 do meseca
junija 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni; začetek 1. 7. 2004 in/ali konec 31. 6. 2004.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. reference pri Spektru,
2. strokovna usposobljenost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2004.
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: za prevzem
razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni ali na TRR
26330-0012666385 po 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2004 do 8.
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. 7. 2004 ali 1 mesec in/ali
18 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: ponudba mora biti predložena v zapečateni
kuverti, označena z napisom: Ne odpiraj
– Ponudba za vzdrževalna dela.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom
ponudnika za navzočnost pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 9. uri; v prostorih naročnika Spekter
d.o.o., Trg revolucoije 7, 1420 Trbovlje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Spekter d.o.o.
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2) Kratek opis: prevoz izcednih voda.
3) Obseg ali količina: okvirno 280 ur
samonakladalca/leto, 22500 m3 odvoz izcedne vode do 15 km/leto.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 8. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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 200.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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 ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR,
– da ima ponudnik zagotovljena naslednja vozila:
Sklop A: specialno smetarsko vozilo z
univerzalnim istresalnim mehanizmom in
vodotesnim kesonom,
Sklop B: specialno smetarsko vozilo
z univerzalnim istresalnim mehanizmom,
vodotesnim kesonom in neprekinjenim ciklusnem delovanju pres-sistema,
Sklop C: specialno vozilo samonakladalec z vgrajenimi teleskopskimi dvižnimi
rokami ter nosilnosti min. 10,5 ton,
Sklop D: specialno tovorno vozilo z vgrajenim avtodvigalom za dvigovanje in prevoz
osebnih vozil,
Sklop E: specialno vozilo samonakladalec z vgrajeno avtocisterno ter dodatno
črpalko za črpanje vode.
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Izvajalec mora imeti za vse sklope (razen
sklopa D) zagotovljeno enako nadomestno
vozilo (rezerva in pokrivanje konic).
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 predmet 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:
– 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), vsaj 1 v višini nad 15,000.000
SIT brez DDV/leto za posamezni sklop (A,
B, C) in vsaj 1 v višini nad 8,000.000 SIT
brez DDV/leto za posamezni sklop (D, E),
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih po vrsti in stopnji izobrazbe,
– navedba osnovnih sredstev in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Zakon o prevozih v cestnem
prometu.
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 9. 7. 2004.

Cena: 20.000 SIT, valuta: 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 RD – prevozne storitve s posebnimi vozili’’.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 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: 14. 6. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 260-5/2004/20-02201
Ob-16600/04
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 Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Janko Sintič,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-82, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: janko.sintic@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 v vložišču.
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 I B 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje procesov standardizacije s
področja nacionalnega železniškega
sistema z vidika usklajevanja pravnega
reda z EU.
Vsebina procesov standardizacije:
– izdelava tehničnih specifikacij za vzdrževalne aktivnosti za proge in sestavne
dele prog na osnovi navodila za pripravo
in izdajo TS-Ž,
– izdelava tehničnih specifikacij za novogradnje in modernizacije prog in sestavnih
delov prog na osnovi navodila za pripravo
in izdajo TS-Ž,
– izdelava navodil za področje slovenskega železniškega sistema,
– nabor prioritetnih nacionalnih in mednarodnih standardov s področja železniškega sistema (SIST, ETSI, UISI, UIC,
OTIF,…) in vnašanje v spletni informacijski
sistem AŽP,
– periodično obnavljanje relevantnih
elektronskih dokumentov in ažuriranje
spletnega informacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne – ponudnik bo moral podati ponudbo za celoten
obseg del.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne, variantne ponudbe ne bodo dopustne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelati
je potrebno:
– tehnične specifikacije za vzdrževalne
aktivnosti za proge in sestavne dele prog,
– tehnične specifikacije za novogradnje
in modernizacije prog in sestavnih delov
prog,
– navodila za področje slovenskega železniškega sistema,
– nabor prioritetnih nacionalnih in mednarodnih standardov s področja železniškega sistema (SIST, ETSI, UISI, UIC,
OTIF,…) in vnašanje v spletni informacijski
sistem AŽP,
– periodično obnavljanje relevantnih
elektronskih dokumentov in ažuriranje
spletnega informacijskega sistema.
II.2.2) Opcije,opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predviden začetek izvajanja predmeta javnega naročila bo september 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: eno leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni promet (skupaj z DDV)
v zadnjih treh letih (2001, 2002, 2003) je bil
najmanj 150 mio SIT.
Ponudnik priloži naslednje listine:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: BON obrazca, podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leto 2003 (fotokopija ali
izvlečki iz bilance za leto 2003) ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz
bilanc uspeha in stanja za leta 2001, 2002
(potrjene s strani pristojne izpostave DURS)
in 2003 (fotokopija iz davčne napovedi) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih
3 poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2. te razpisne
dokumentacije.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) s področja predmeta javnega naročila
v zadnjih treh letih z referenčnimi izjavami
naročnikov,
– ponudnik ima reference s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti
razpisanemu naročilu, kar je izkazal s potrdili naročnikov,
– ponudnik je navedel ustrezne strokovnjake za izpolnitev storitev javnega naročila. Pri ponudniku ali glavnem partnerju so
najmanj 3 redno zaposleni za nedoločen
čas kar izkaže z predložitvijo kopij obrazca
M-2, ki je predpisan v Uradnem listu RS,
št. 76/98.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Sklop št. 01
2) Kratek opis: prevozi učencev v šolskem letu 2004/5 in 2005/6.
3) Obseg ali količina: prevozi učencev
v šolskem letu na različnih relacijah za
OŠ Brezovica.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004 /dobava
30. 6. 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prevozi učencev v šolskem letu 2004/5 in 2005/6.
3) Obseg ali količina: prevozi učencev
v šolskem letu na različnih relacijah za
OŠ Preserje.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004 /dobava
30. 6. 2006.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: prevozi učencev v šolskem letu 2004/5 in 2005/6.
3) Obseg ali količina: prevozi učencev
v šolskem letu na različnih relacijah za OŠ
Log-Dragomer.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004 /dobava
30. 6. 2006.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev v šolskem letu 2004/5 in 2005/6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni 30 dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; Dokazilo: veljavno licenco za opravljanje dejavnosti prevoza oseb v cestnem
prometu;
3) izjava ponudnika, da bo v času izvajanja predmeta javnega naročila v celoti
izpolnjeval pogoje, ki jih določa Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99, 97/03); Dokazilo:
izjava na obrazcu naročnika;
4) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
5) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; Dokazilo: izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence;
6) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati; Dokazilo: potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
7) izjava ponudnika, da je seznanjen s
pogoji razpisa in da jih v celoti sprejema;
Dokazilo: izjava ponudnika na priloženem
obrazcu.

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 postopek.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/04, Št.
268-260/2004 0500, Ob-11155/04.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/04,
Št. 268-260/2004 0500, Ob-11155/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun Javne agencije za železniški promet
RS št.: 01100-6000002642 UJP Slovenska
Bistrica, pred dvigom razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti v vložišču ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004 do
11. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 25. 8. 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: 27. 7. 2004,
ob 10. uri; Maribor, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne
informacije je mogoče dobiti na naslovu:
Janko Sintič, Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, tel. 02/234-14-82, faks
02/234-14-52.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti v vložišču vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2-06/04
Ob-16601/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brezovica, kontaktna oseba: Koprivec
Boštjan, Tržaška 390, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/360-17-74, faks 01/360-17-71,
elektronska pošta: bostjan@brezovica.si, internetni naslov: www.brezovica.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:
kategorija storitve 1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi učencev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na relacijah za potrebe
prevoza učencev OŠ Brezovica, OŠ Preserje in OŠ Log-Dragomer.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1) izjava o plačilnem roku; Dokazilo: obrazec naročnika;
2) izjava o ceni izvajanja storitev; Dokazilo: obrazec naročnika;
3) vsaj 5 referenc za primerljive storitve
v zadnjih treh letih oziroma v razdobju 2001
do 2003 skupaj s potrdili o dobro izvedenem
javnem naročilu, z vrednostmi in letom izvajanja storitve.
Dokazilo: če so bili kupci naročniki po
tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v
obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni
organ; če kupci niso bili naročniki po tem
zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci na obrazcu,
ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova
izjava na obrazcu naročnika;
4) v skladu s ponudbo izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani, žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter opremljena z datumom ponudbe; Dokazilo: predlog pogodbe iz razpisne
dokumentacije;
5) ponudba storitev po sklopih na obrazcih naročnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) seznam vozil s podatki o licencah za
vozila, s katerimi bo ponudnik izvajal prevoze; Dokazilo: obrazec naročnika,
2) izjava ponudnika, da zagotavlja nadomestni prevoz v primeru okvare vozila oziroma odsotnosti rednega voznika; Dokazilo:
obrazec naročnika,
3) izjava ponudnika, da bo v primeru
utemeljene pritožbe naročnika zamenjal
voznika na konkretni relaciji; Dokazilo: obrazec naročnika,
4) izjava ponudnika, da si je ogledal linije prevozov in da ni ovir, ki bi ovirale ali
onemogočale izvajanje prevozov učencev
v skladu s pogodbo; Dokazilo: obrazec
naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v cestnem prometu, Zakon o prevoznih pogodbah 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok,
3. fiksnost cen.
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 9. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01208-0100000771.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2004, ob 12.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom ponudnika.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004,
ob 13. uri, Brezovica, Tržaška 390 v sejni
sobi Občine Brezovica.
VI.4) Dodatne informacije: Boštjan Koprivec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Občina Brezovica
Št. 34401-6/2004-6/6
Ob-16854/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan
Kenda, Aleš Škorjanc, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-132 ali
01/83-18-133, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Ivan Kenda, Aleš Škorjanc, Jože
Štok, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-133 ali 01/83-18-132 ali
01/83-18-135, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Pepca Zore, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-118, faks
01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan Kenda
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prometna študija dela Občine Kamnik.
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: vključno z vsemi sklopi.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo. od 15. 8. 2004 do 15. 8. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2004 in/ali konec
15. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT.
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: ponudnik je lahko pravna oseba,
registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti, z zahtevanimi referencami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.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 23. 7. 2004.

Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine
Kamnik: 01243 – 0100002257, odprt pri
Banki Slovenije, z navedbo RD-Prometna
študija v Občini Kamnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 7. 2004
ob 10. uri.
Kraj: Kamnik, sejna soba 17/P.
Občina Kamnik
Ob-16868/04
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://www.gu.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov
iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izdelava vektorskih slojev mreže listov
zemljiškokatastrskih načrtov za različna
merila,
– skeniranje 30.000 dokumentov
(zemljiškokatastrskih načrtov zadnjega
stanja in starih originalov ter najstarejšega
izvoda indikacijske skice v katastrski
občini).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 2. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava ali bančna garancija za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– menična izjava ali bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla,
– menična izjava ali bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
mesečna plačila na osnovi prejetega računa
– 30 dni od prejema.
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 ponud-
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Št.

nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list,
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
3. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik
priloži izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
4. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
5. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence,
6. potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
7. podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko – finančno
sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da
v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).

jske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi
dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– finančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava in podatki o tehnični usposobljenosti (OBR 4 in 4a),
– ponudniki, ki prvič želijo izvajati razpisane naloge za naročnika, morajo v ponudbi
priložiti uspešno opravljen test.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 21 z dne 5. 3. 2004, Ob-6365/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in strokovnih
sodelavcev,
3. kvalifikacije ponudnika,
4. metodološki pristop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90315-11/2004-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2004,
cena 5.000 SIT. Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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 27. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s
pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
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: Geodetska
uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Majda Mavec, tel.: 01/478-48-58.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

8. izjava in podatki o tehnični usposobljenosti (OBR 4 in 4a). Ponudnik mora podati
izobrazbene in strokovne kvalifikacuje kadrov. Ponudnik mora za izvedbo projekta
prijaviti vodjo projekta geodetske stroke in
najmanj dva sodelavca geodetske stroke,
ki bodo izvajali razpisane naloge. Ponudnik
mora za izvedbo nalog izpolnjevati tehnične
zmogljivosti z ustrezno strojno in ustrezno
programsko opremo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list,
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
3. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik
priloži izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
4. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
5. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence,
6. potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkaci-
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Ob-16869/04
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, Geo-
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detska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si internetni naslov: http:
//www.gu.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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve IB-27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev permanentnih GPS postaj državne mreže v Novi Gorici, Radovljici in
Slovenj Gradcu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Nova Gorica, Radovljica in
Slovenj Gradec.
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: zaključek projekta 15. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava za zavarovanje resnosti
ponudbe,
– menična izjava za zavarovanje dobre
izvedbe posla,
– menična izjava za odpravo napak v
garancijskem roku,
– menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi prejetih računov.
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:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za vpisani pri
davčnem organu – priglasitveni list,
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
3. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik
priloži izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
4. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
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zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
5. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence,
6. potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
7. podatki o ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec BON-1 s
podatki in kazalniki za preteklo leto in BON-2,
oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo
obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo
tudi podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transkacijske račune, da le ti v
preteklih 6 (šestih) mesecih, niso bili blokirani
(velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – finančno sposobnost
za opravljanje navedene storitve. Pogoj,
da bo ponudnikom priznana ekonomsko
– finančna sposobnost je, da v preteklih
6 (šestih) mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov),
8. izpolnjevanje pogojev navedenih v
vsebinsko tehničnem delu razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list,
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne 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. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
3. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik
priloži izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
4. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno

obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
5. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence,
6. potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi
dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– finančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava in podatki o tehnični usposobljenosti (Obr. 4 in 4a).
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena: do 65 točk,
2. garancijski pogoji: do 10 točk,
3. zagotovitev nadomestnega sprejemnika: do 15 točk,
4. ponudnik ustreza ISO 9001: do 5
točk,
5. usposobljenost ponudnika: do 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90105-7/2004-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2004,
cena 3.000 SIT. Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na štev.:
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25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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 15. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s
pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004 ob
11. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
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: Geodetska
uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Matija Medved, tel.: 01/478-48-63.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: najkasneje do 31. 10. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25 dni; začetek 16. 6. 2004 in/ali
konec 9. 7. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva menica v višini
10% ocenjene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od prejema potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;
b) 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;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
e) 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 RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
f) da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem, oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
g) 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 BON 2
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke, oziroma bank, ki ni starejša 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 izdelavi vsaj treh projektov (ne nujno javnega naročila).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93 in dopolnitve), prednostna pravica
dosedanjih upravljalcev gozdov v skladu s
tretjim odstavkom 17. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Uradni list
RS, št. 10/93 in dopolnitve).
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.

Ob-16883/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-84, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@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.1.3) Vrsta javnega naročila storite:
kategorija storitve 12 - Izdelava projektne
dokumentacije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za projekt »Sekundarna vodooskrba za najbolj
kritične točke na Goričkem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Goričkega
(Občina Cankova, Grad, Gornji Petrovci,
Rogašovci in Šalovci)
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava IZ, PGD in PZI.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 1.
11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema fakture.
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 ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.

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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: v skladu z 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
občine: 01358-0100012433 s pripisom: javni
razpis izdelava projektne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 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 2. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad.
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: 14. 6. 2004.
Občina Grad
Ob-16995/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bohinj, kontaktna oseba: Koblar
Alojz, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-01-00, faks
04/57-21-864, elektronska pošta: tajnistvo@obcina.bohinj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije
OE Bled, kontaktna oseba: Klinar Andrej,
Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija,
tel. 04/575-03-00, faks 04/574-10-69.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove OE Bled,
kontaktna oseba: Klinar Andrej, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-03-00, faks 04/574-10-69.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Bohinj, kontaktna oseba: Koblar Alojz, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinj, Slovenija,
tel. 04/577-01-00, faks 04/572-18-64.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redna vzdrževalna in sanacijska dela na
gozdnih cestah na področju Občine Bohinj v letu 2004, z možnostjo podaljšanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gozdne ceste na območju
Občine Bohinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ponovni razpis.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 42 z dne 23. 4. 2004, Ob-10334/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila za ocenitev ponudb: celovitost
ponudbe, reference s področja razpisnega
dela, usposobljenost ponudnika za raelizacijo ponudbenih del, cene po enoti mere,
strojne in delavne kapacitete, plačilni pogoji, fiksnost cen, garancijski rak in druge
ugodnosti, ter druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri kriterijih-merilih za izbiro izvajalca se
upošteva:
– ponudbena cena – 60%,
– reference – 15%,
– ustreznost delavnih sredstev – 10%,
– fiksnost cen – 10%,
– druge ugodnosti 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmanski nalog
ali položnica na ŽR Zavoda za gozdove
Slovenije št. 50106-603-54908.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 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: do 9. 7. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004
ob 9. uri; sejna soba Občine Bohinj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Bled, Klinar Andrej,
univ. dipl. inž. gozd., tel. 04/575-03-00, faks
04/574-10-69.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2004.
Občina Bohinj

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-16968/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo osebne
varovalne opreme, naročnik Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004, Ob-15859/04,
je izpadla II.3 točka, ki se pravilno glasi:
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: najkasneje v 2 mesecih od podpisa pogodbe.
Uredništvo
Ob-16508/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., kontaktna oseba: Katarina
Holy, tel. 01/582-25-00, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-25-00, faks 01/582-25-50, elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni naslov:
www.holdingljubljana.si/lpp.
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 02/03 dobava službenih oblek.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava službenih oblek, ki zajema:
– sklop 1: bunde in brezrokavniki,
– sklop 2: obleke: suknjiči, ženske jakne,
hlače zimske – moške, ženske, hlače letne
– moške, ženske, krilo zimsko, krilo letno,
brezrokavniki, klobuček,
– sklop 3: srajce in bluze: zimska srajca, letna srajca, zimska bluza, letna bluza,
– sklop 4: puloverji,
– sklop 5: kape: zimska kapa, letna kapa,
– sklop 6: kravate,
– sklop7: priponke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg, je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 6. 9. 2004 in/ali konec 5.
9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi postopka bo moral ponudnik predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini do 10 % pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči izvajalci in ki mora natančno opredeliti nosilca
posla ter naloge in odgovornost posameznih
izvajalcev 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:

1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež: da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS. Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da mu v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem.
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003, samostojni podjetnik pa davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani izpostave DURS ter poročilo
poslovne banke, pri kateri ima odprt račun,
o povprečnem mesečnem stanju sredstev
na računu za zadnjih šest mesecev pred objavo javnega razpisa. Predložena dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je usposobljen
in sposoben izvesti predmet javnega
naročila,
2. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih ponudnika, s katerimi dokazuje, da je ponudnik v zadnjih petih letih s
službenimi oblekami oskrboval najmanj pet
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pogodbenih partnerjev z letno vrednostjo
dobave večjo za:
– sklop št. 1: 4 mio SIT,
– sklop št. 2: 10 mio SIT,
– sklop št. 3: 5 mio SIT,
– sklop št. 4: 2 mio SIT,
– sklop št. 5: 0,1 mio SIT,
– sklop št. 6: 1 mio SIT,
– sklop št. 7: 0,4 mio SIT,
3. izjava ponudnika, da zagotavlja kontrolo kakovosti službenih oblek,
4. izjava, da ponudnik zagotavlja zahtevane količine za vse razpisane vrste
službenih oblek iz posameznega sklopa, za
katerega se prijavlja,
5. potrdilo neodvisne institucije o ustreznosti oziroma skladnosti ponujene tkanine za posamezni del službene obleke s
tehnično specifikacijo.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti,
3. izjava ponudnika, da rok plačila ni
krajši od petinštirideset dni od prejema
računa,
4. izjava, da v primeru, da bo izbran kot
najboljši ponudnik, zagotavlja dobavo delov
službene obleke iz predloženega in potrjenega vzorca materiala za najmanj tri leta,
5. izjava, da dobavni rok pri prvi dobavi
za vse sklope ne bo daljši od devetdeset dni
od prejema pisnega naročila naročnika, za
vse nadaljnje dobave pa:
– za sklope 1, 2, 3 ne bo daljši od
petinštiridesetih dni od prejema pisnega
naročila naročnika,
– sklope 4,5,6 in 7 ne bo daljši od trideset
dni od prejema pisnega naročila naročnika,
fco skladišče – ekonomat naročnika
–razloženo,
6. izjava, da rok za rešitev reklamacije
ne bo daljši od petih dni od prejema pisnega obvestila naročnika o reklamaciji in da
rok za izvršitev popravila ne bo daljši od
petnajstih dni od prevzema dela službene
obleke v popravilo,
7. izjava,da zagotavlja eno letno garancijsko dobo za vse dele službene obleke iz
sklopa, za katerega daje ponudbo,
8. vzorci za vse razpisane dele službenih
oblek za posamezni sklop oziroma za vse
sklope, na katere se prijavlja,
9. izjava o resničnosti podatkov,
10. izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
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 16. 8. 2004
vsak delavnik med 8. in 12. uro, na sedežu
Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
Cena 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 03100 1005605502 pri SKB,
z namenom nakazila »plačilo razpisne dokumentacije za JN 02/03 – dobava službenih
oblek« ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o.,
Celovška cesta 160, III. nadstropje, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.

vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik
z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: cena 10.000 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: 8. 7. 2004 do 9:30.
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: 8. 7. 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: 11. 6. 2004.
Elektro Slovenija, d.o.o.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004
do 12. ure, na sedežu Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, v tajništvu, II.
nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom. Predvideni
datum: 23. 9. 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: do 15. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi postopka ni predvidenega javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 12.30, Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
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: 11. 6. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o
Št. 102/2432/2004
Ob-16509/04
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. Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: kifle.hailu@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. ++386/1/474-24-33, faks
++386/1/474-24-42, 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 blaga: 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. 95/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodnikov za DV 2x110 kV Vuhred-Pekre.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Pekre.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 45 dni od oddaje naročila.
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

Stran

Št. 102/2514/2004
Ob-16511/04
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: Martin
Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-33,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: andreja.mihevc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
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:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 110 kV GIS postroja za objekt
110/35/20/10 kV Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP 110/35/20/10 kV
Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 9 mesecev od oddaje naročila.
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 90
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
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:
Za vsako GIS 110 kV polje so kot pogoj
naslednje prostorske dimenzije:
– širina polja: minimalna širina vsakega
polja mora biti 1000 mm in maksimalna
širina 1200 mm. Če proizvajalec proizvaja
ožje polje kot 1000 mm (nr. 800 mm), mora
dodati ustrezne distančnike do minimalne
zahtevane širine,
– globina (dolžina) polja: naročnik dopušča globino polja največ do 4000 mm.
Vsa GIS 110 kV daljnovodna polja morajo zagotavljati enofazni APV.
Ponudnik oziroma proizvajalec (v primeru, da ne nastopa kot ponudnik) mora
izpolnjevati pogoj minimalne proizvodnje
200 GIS polj/leto v zadnjih 5 letih, kar mora
potrditi s priloženo izjavo, ki je v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik oziroma proizvajalec (v primeru, da ne nastopa kot ponudnik) mora izpolnjevati pogoj minimalne dobave 50 GIS polj
od 110 kV – 145 kV v države EU (Evropske
Unije) v zadnjih 3 letih. Končni kupci morajo biti v EU. Pogoj mora ponudnik potrditi z
izpolnitvijo tabele, ki je v razpisni dokumentaciji. (Upoštevajo se le odlično ocenjene
dobave s strani naročnika). V primeru, da
ponudnik ne poda podatkov na tabeli iz razpisne dokumentacije, ali če ne bo izpolnjena
tabela vsebovala vseh podatkov, bo ponudba kot nepravilna izločena.
Garancijski rok za dobavljeno opremo je
24 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema naprave.
Način obračuna in plačila je možen na
enega od ponujenih načinov pod točko 3 v
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poglavju Merila, ki ga izbere ponudnik. Rok
plačila je 30 dni od datuma izdaje računa.
Naročnik predvideva rok dobave opreme
junij 2005.Ponudnik mora sprejeti pogoj, da
bo dokončen rok dobave naprave znan najkasneje 3 mesece po podpisu pogodbe in
ne bo krajši od junija 2005.
Ponudnik mora obvezno izpolniti tabele
tehničnih podatkov iz tehničnih razpisnih
pogojev (poglavje IV).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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.1.1.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 18 z dne 27. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (70%),
2. tehnične prednosti (25%),
3. plačilni pogoji (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 88/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2004 do 9.30.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2004
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 18/2521/2004
Ob-16510/04
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: Pero
Papić, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-27-62,
elektronska pošta: pero.papic@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: Dejana Kneževič, Haj-

drihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-27-62, internetni
naslov: www.eles.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev prostorov v I. in II. nadstropju stavbe RCV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, stavba RCV
(I. in II. nadstropje).
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: preureditev prostorov v I. in II. nadstropju stavbe
RCV, skladno z razpisno dokumentacijo.
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 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 najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa, gotovinsko
plačilo po opravljenih delih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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.1.1.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 32 z dne 2. 4. 2004, Ob-8382/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (90%),
2. plačilni pogoji (3%),
3. s strani naročnikov potrjene pozitivne
reference ponudnika za tovrstna dela (5%),
4. ISO standard (2%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
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Št.

Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na račun št. 02924-0017900956, sklic na
UPO št. 25.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2004 do 9.30.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba RCV, IV.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 2. 7. 2004
do 11. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 2. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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: 14. 6. 2004 .
Geoplin d.o.o Ljubljana

Št. 07238
Ob-16593/04
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, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Pavel Šuštar, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-06-00, faks 01/582-06-01, elektronska pošta: pavel.sustar@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: TS/SG-015/04-JN/OMJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja poslovnega paviljona v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Cesta Ljubljanske brigade
11, Ljubljana.
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: gradnja
poslovnega paviljona – gradbeno obrtniška
dela, strojne inštalacije, elektroinštalacije in
ozemljitev ter zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek julij 2004 in/ali konec julij
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo posla
v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku
30 dni po izstavitvi posameznega računa na
transakcijski račun izvajalca na naslednji način: 50% virmansko nakazilo in 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podizvajalci so dovoljeni.
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 mora glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
3. ponudnik 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2002 je moral biti večji kot
1.000,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik, mora imeti v zadnjih 5 letih
dokončani vsaj dve gradnji poslovne stavbe
tlorisne velikosti nad 500m2, višine P+2,
2. izjava ponudnika, da bo razpisana
dela dokončal najkasneje do 31. 12. 2004.
III.2.1.4) Kadrovski pogoji:
1. ponudnik mora imeti delavce iz naslednjih dveh točk, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
1 leto za nedoločen čas s polnim delovnim
časom,
2. ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj 3
odgovorne vodje del. Izobrazba odgovornega vodje mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom in vpisan
v imenik Inžinirske zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne izkušnje pri podobnih delih in
to najmanj 5 let kot odgovorni vodja del,
3. ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenih vsaj 5
vodji del. Izobrazba vodje del mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti mora
najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih delih.
III.2.1.5) Drugi podatki: kolikor ponudnik
sodeluje s podizvajalci, mora predložiti 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.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
TS/SG-015/04-JN/OMJ.

Stran

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-16360/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: endoskopska oprema:
Sklop 1: endoskopska hospitalna oprema,
Sklop 2: endoskopska ambulantna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,166.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,343.277,04 SIT za
Sklop 1.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,999.266,33 SIT za
Sklop 2.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.

Stran
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Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 20-21 z dne 5.
3.2004, Ob-6320/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 40105
Ob-16366/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-41, elektronska pošta: info.mzz@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MZZ01-IT/2004.
II.5) Kratek opis: nabava in garancijsko vzdrževanje računalniške strojne
opreme. Naročilo seje oddajalo po sklopih:
sklop 1: osebni računalniki, sklop 2: prenosni računalniki in sklop 3: strežniki
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
MZZ01-IT/2004: Simt d.o.o., Grosupeljska
cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-62-00, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: info@simt.si; internetni naslov
(URL): www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86,129.165,90 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MZZ01-IT/2004: Intertrade sistemi d.o.o., Leskovškova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00, faks
01/585-59-00, elektronska pošta: its@its.si;
internetni naslov (URL): www.its.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,215.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: številka obvestila v kazalu UL, 20. 8.
2001, OMNM.IT-5/2001.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 332/04
Ob-16367/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: izdelava in vgradnja
požarnih ločitev za glavno zgradbo – posteljni objekt, Zaloška cesta 7; trakti A; B;
C za 2, 1N in P-C trakt.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,34 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference pri izdelavi in vgradnji požarnih ločitev – požarnih vrat (EI) z vgrajenim
steklom v slovenskih bolnišnicah – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 15/04: Piroterm,
d.o.o., Češnjevek 17, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija, tel. 04/252-84-00, faks
04/252-73-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 36,464.0000
SIT z DDV oziroma 30,386.666,67 SIT brez
DDV.
Najnižja ponudba 30,386.666,67 SIT,
najvišja ponudba 31,220.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji
brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na podlagi predhodno neuspelega javnega razpisa
po odprtem postopku v skladu z 20. členom
ZJN-1A.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-16371/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ciciban Novo mesto, Olga Žagar Tratar,
Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/371-83-19, faks 07/371-83-27,
elektronska pošta: Olga.zagar-tratar@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je bila dobava
prehrambnega blaga po sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki
II. sklop: meso in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjeni izdelki,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,

X. sklop: sveže in suho sadje,
XI. sklop: zelenjava,
XII. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XIII. sklop: splošno prehrambeno blago,
XIV. sklop: čaji,
XV. sklop: konzervirana živila,
XVI. sklop: osnovna živila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,546.830 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04, KRNC d.o.o.,
kontaktna oseba Slavka Derganc, Mestne
njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-09-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,357.030 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: Ledo d.o.o., kontaktna oseba Mojca Beovič, Brnčičeva ulica
29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 569.785,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: Jata Emona d.d.,
kontaktna oseba Darja Galin, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/528-12-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 243.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 JN/04: Dolenjske
Pekarne d.o.o., kontaktni osebi Damjan
Slanc, Marinka Kos, Ločna 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-07-75, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 954.883,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1 JN/04: Manja
d.o.o., kontaktna oseba Mojca Košnjek, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/306-30-71, faks 07/306-30-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,554.810 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba Ana Šilc, Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 351.235,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: Mercator, Mercator-Dolenjska d.d., kontaktna oseba Ivica
Menger, Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-07-030, faks 07/373-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 864.795,51 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-62, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 566.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 JN/04: Ljubljanske
mlekarne d.d., kontaktna oseba Vida Mamilovič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00; 07/307-56-39, faks
01/588-18-86; 07/307-56-49.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,392.787 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 JN/04, Mesarstvo
Cvetan s.p., kontaktna oseba Brigita Škarja,
Stari trg 23, 8230 Mokronog, Slovenija, tel.
07/349-95-90, faks 07/349-92-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,049.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: ERA d.d., kontaktna oseba Simona Renko, Prešernova 10,
3504 Velenje, Slovenija, tel. 03/426-84-17,
faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,786.212 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 JN/04: Matik d.o.o.,
kontaktna oseba, Walter Purkant, Smrekarjeva ulica 03, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/562-13-26, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 569.785,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
Ob-55241, št. 503, stran 5650.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 23.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 23/04 z dne 12. 3.
2004, Ob-6600/04.
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: 9. 6. 2004.
Vrtec Ciciban Novo mesto
Ob-16512/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ek., Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-100,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ERA d.d., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/426-84-10,
faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 861.200
SIT, najvišja ponudba: 996.298,70 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 in 3: Vrtnarstvo Celje,
d.o.o., kontaktna oseba: Cilka Ramšak in
Urban Šolinc, Ljubljanska 93, 3000 Celje
Slovenija, tel. 03/425-16-30 in 03/425-16-37,
faks 03/547-15-10, elektronska pošta: bostjan.safran@vrtnarstvo-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,179.950
SIT (javno naročilo št. 2); 4,446.697,90
SIT (javno naročilo št. 3); najvišja ponudba: 1,189.210 SIT (javno naročilo št. 2);
4,447.475,20 SIT (javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).

Stran

Št. 404-08-228/2003-27
Ob-16547/04
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-166/2003-ODP-tiskanje revije SV.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je priprava, tiskanje in distribucija
prilog in revije Slovenska vojska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
62,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ocenjevalni kriterij

cena tiskanja:
cena distribucije:
cena dodatnih zahtev:
število strokovnih kadrov:
tehnično produkcijska
sposobnost:
skupaj:

Ponder

0,75
0,10
0,05
0,05
0,05
1,00

Izračun števila točk: cene tiskanja, distribucije in dodatnih zahtev – ponudnik z
najnižjo ponujeno ceno pri vsaki posamezni
navedeni ceni v sklopih tiskanja, distribucije
in dodatnih zahtev bo prejel 5 točk, ostali pa
procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5 točk. Število doseženih točk
se pomnoži s ponderjem za vsak naveden
sklop.
Število strokovno in tehnično usposobljenih zaposlenih, ki direktno ali indirektno
aktivno sodelujejo v produkcijskem procesu,
ki je neposredno povezan s predmetom javnega naročila:
– ponudnik z manj kot 7 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 1 točko,
– ponudnik z 8-16 zaposlenimi po zgornji
zahtevi prejme 3 točke,
– ponudnik z več kot 17 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 5 točk.
Število dobljenih točk se pomnoži s
ponderjem.
Tehnično produkcijska sposobnost – tiskanje revij, ki imajo najmanj značaj mesečnika v zadnjih treh letih:
– tiskanje revije z manjšo naklado od
5.000 izvodov prejme 1 točko,
– tiskanje manj kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 3 točke,
– tiskanje več kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 5 točk.
Število dobljenih točk se pomnoži s
ponderjem.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 166/2003-ODP
Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe je (brez DDV): ca.
62,500.000 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 404-08-228/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. z dne 25. 7. 2003,
Ob-98757. Št. 404-08-228/2003-2.
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: 11. 6. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16548/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Maja Povšin, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-57-63,
faks 01/369-57-83, internetni naslov: http:
//www.gov.si/mp.
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: 371-02-14/2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila: izdelava, dobava, in montaža pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih
organov – sklop A.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 85%,
– garancijski rok – 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 371-02-14/2004: MZG
d.o.o., kontaktna oseba: Dora Vodičar, Ob
Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 518-57-51, faks 507-40-79.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,194.180 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-4453/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 6. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
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Ob-16602/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Makše, Šegova ulica
22, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/371-82-50, faks 07/371-82-65, internetni
naslov: www.v-pedenjped.nm.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je prehrambeno blago po sklopih,
in sicer: I. sklop: mleko in mlečni izdelki, II.
sklop: sveže meso, III. sklop: mesni izdelki,
IV. sklop: ribe, V. sklop: perutnina in perutninski izdelki, VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki, VIII. sklop:
pecivo, IX. sklop: jajca, X. sklop jušne zakuhe
in testenine, XI. sklop: sveže in suho sadje
ter zelenjava, XII. sklop: sadni sirupi in sokovi, XIII. sklop: konzervirana živila, XIV. sklop:
čaji, XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: osnovna živila in dodatki jedem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost javnega
naročila znaša 28,351.408 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Ljubljanske
mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Vida
Mamilovič, Tolstojeva 63, 1000, Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/588-15-00, 07/307-56-35,
faks 01/588-18-86, 07/307-56-49.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,465.337,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04, Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan s.p., kontaktna
oseba: Brigita Škarja, Stari trg 23, 8230,
Mokronog, Slovenija, tel. 07/349-95-90,
faks 07/349-92-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,587.960 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04, Hočevar
Agro trgovina, d.o.o., kontaktna oseba:
Hočevar Franc, Dolnja težka voda 7B, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/308-92-35,
faks 07/308-99-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,562.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04,
Brumec – Ručigaj d.o.o., kontaktni osebi:
Barbara Brojan, Igor Žinič, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-62,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 360.160 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva
ulica 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 381.522,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Manja d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Mojca Košnjek,
Trdinova pot 2A, 8330, Metlika, Slovenija,
tel. 07/306-30-71, faks 07/306-30-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,800.236 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04, Dolenjske
pekarne d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Slanc, Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-07-40, faks 07/393-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,395.963,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Jata Emona
d.d., kontaktna oseba: Darja Galin, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/528-12-26, faks 01/528-15-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 295.052 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija,
tel. 01/366-60-90, faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 409.168,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04,
Krnc d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Krnc,
Slavka Derganc, Mestne njive 14, 8000,
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-09-03,
faks 07/393-09-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,749.230 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Mercator – Dolenjska, d.d., kontaktna oseba Nica Men-
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ger, Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/373-07-30, faks 07/373-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 459.108,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04,
Krnc d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Krnc,
Slavka Derganc, Mestne njive 14, 8000,
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-09-03,
faks 07/393-09-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,712.629 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04, Droga
d.d., kontaktna oseba: Irena Cerkvenik,
Industrijska cesta 21, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/663-16-31, faks 05/663-16-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 449.547 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-7B/04, Kolinska
d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544, Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-15-00, faks 01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 725.949,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7B/04, Mercator – Dolenjska, d.d., kontaktna oseba: Nica Menger, Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/373-07-30, faks 07/373-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,739.175,28 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:
1. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 15 z dne 12. 3.
2004, Ob-6607/04.
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: 11. 6. 2004.
Vrtec Pedenjped Novo mesto

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2004.
Občina Tišina

Gradnje
Ob-16361/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje
II.5) Kratek opis: izvedba dveh kardiokirurških OP dvoran po modularnem
sistemu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Rudis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b,
1420 Trbovlje, Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 147,558.057 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list, 26-29 z dne 26. 3. 2004,
Ob-7961/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 35205-9/04-15
Ob-16364/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalov,
ki še niso izvedeni – Petanjci, v sklopu
izgradnje kanalizacije naselij Petanjci
– Murski Petrovci – Sodišinci – Gederovci – Krajna.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno – 70%,
– reference – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/04: SGP Pomgrad d.d.,
kontaktna oseba: Boris Sapač, Bakovska
ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/534-18-00, faks 02/534-18-25, elektronska pošta: Info@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,971.676,56 SIT;
najnižja ponudba 43,873.818 SIT, najvišja
ponudba 50,438.168 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-7055/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Stran

Ob-16365/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Železniki, kontaktna oseba: Darko
Gortnar, Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: Uprava@obcina.zelezniki.si, internetni naslov:
http://www.obcina.zelezniki.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 080-09-1990.
II.5) Kratek opis: asfaltiranje občinskih
cest v letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: javno naročilo št. 080-09-1990:
Cestno podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba:
Stane Remic, dipl. inž. gradb., Jezerska c.
20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00,
faks 04/204-23-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,416.841 SIT;
najnižja ponudba 52,416.841 SIT, najvišja
ponudba 65,212.990 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:
17. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004, Ob-7974/04, Št. 080-09-1990.
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: 9. 6. 2004.
Občina Železniki
Ob-16457/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Branko Sovič, dipl. inž. gr., Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-60, faks 03/575-43-28, elektronska pošta: info@slovenskekonjice.si, internetni naslov: www.slovenskekonjice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gre za redna zimsko
letna vzdrževalna dela na cestah v Občini Slovenske Konjice. Izvajalec se je
izbiral na podlagi ponujene najugodnejše
cene storitev in časa odzivnosti, prav tako
je moral izvajalec zagotoviti strokovnost in
tehnološko ter kadrovsko usposobljenost
za kvalitetno izvedbo del, ki so predmet
tega razpisa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT/leto.
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:
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javno naročilo št. 344-04-0001/2004-900:
Vzdrževanje in obnova cest d.d., kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, inž.
gr., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-300, faks 03/42-66-380, elektronska pošta: info@voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 594.842,91 SIT/celoten
sklop zahtevanih storitev.
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:
9. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2004.
Občina Slovenske Konjice
Št. 1073/2004
Ob-16586/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267, faks 05/66-46-292,
elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev nadomestnih
prostorov za Osnovno šolo Pinka Tomažiča v Kopru.
II.5) Kratek opis: ureditev nadomestnih
prostorov za Osnovno šolo Pinka Tomažiča
v Kopru, izvedba gradbenih, obrtniških in
instalaterskih del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,170.000 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. 544/2004: GEOIT d.o.o.
Ankaran, kontaktna oseba: Lovšin Andrej,
Kolomban 37, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/663-79-00, faks 05/663-79-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,264.439 SIT,
najnižja ponudba 53,264.439 SIT, najvišja
ponudba 57,951.863 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost
ali delež javnega naročila, ki se bo s pogodbo
verjetno oddalo podizvajalcem: vrednost (brez
DDV): 27,677.050 SIT, delež: 51%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004
str. 2143.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Mestna občina Koper

Storitve
Št. 626/04
Ob-16368/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska turistična organizacija, kontaktna oseba Mirjana Jarc, Dunajska 156,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-40,
01/589-18-67, faks 01/589-18-41, elektronska pošta: Mirjana.jarc@slovenia-tourism.si;
internetni naslov (URL): www.slovenia-tourism.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 13.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: zakup prostora v medijih po media planu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudba se oddaja po sklopih:
1. sklop1: Zakup medijskega prostora v
tiskanih medijih in na internetu v Avstriji;
2. sklop 2: Zakup medijskega prostora v
tiskanih medijih in na internetu v Italiji;
3. sklop 3: Zakup medijskega prostora v
tiskanih medijih in na internetu v Nemčiji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenili smo le vrednost z DDV, in
sicer na 178,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena
Merilo za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Maksimalno število točk je 100. Merila so:
1. cena – 85 točk,
2. dodatne ugodnosti – 10 točk. Kot
dodatna ugodnost se šteje zagotovitev večjega števila oglasov kot jih predvideva medijski načrt, kar je natančneje opredeljeno v
razpisni dokumentaciji,
3. plačilni rok – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/JR/2004: Pristop d.o.o.,
kontaktni osebi Aleš Razpet, Lili Cizelj,
Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/239-12-00, faks. 01/239-12-10, elektronska pošta: pristop@pristop.si; internetni
naslov: www.pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 174,395.873 SIT.
Najnižja ponudba 174,395.873 SIT, najvišja ponudba 174,395.873 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem.
Vrednost (brez DDV): 172,160.236 SIT,
valuta: EUR, delež: 98,7%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev.
4. Javno naročilo št. 4/JR/2004, 1. sklop:
Zakup medijskega prostora v tiskanih medijih in na internetu v Avstriji: Pristop d.o.o.,
kontaktni osebi Aleš Razpet, Lili Cizelj, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/239-12-00, faks 01/239-12-10, elektronska pošta: pristop@pristop.si; internetni naslov: www.pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,317.683 SIT.
Najnižja ponudba 42,317.683 SIT, najvišja ponudba 42,317.683 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem.

Vrednost (brez DDV): 34,408.838 SIT,
valuta: EUR, delež: 81,3%.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/JR/2004, 2. sklop: Zakup medijskega prostora v tiskanih medijih
in na internetu v Italiji: Pristop d.o.o., kontaktni osebi Aleš Razpet, Lili Cizelj, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/239-12-00, faks 01/239-12-10. elektronska pošta: pristop@pristop.si, internetni naslov: www.pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,868.784 SIT.
Najnižja ponudba 46,868.784 SIT. najvišja ponudba 46,868.784 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem.
Vrednost (brez DDV) 44,285.424,05,
valuta EU, delež 94,4%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 4/JR/2004, 3. sklop: Zakup medijskega prostora v tiskanih medijih in na internetu v Nemčiji: Pristop d.o.o., kontaktni osebi
Aleš Razpet, Lili Cizelj, Trubarjeva 79, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/239-12-00, faks
01/239-12-10, elektronska pošta: pristop@pristop.si; internetni naslov: www.pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,974.008 SIT.
Najnižja ponudba 82,974.008 SIT, najvišja ponudba 82,974.008 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 82,288.418,67 SIT
valuta: EUR, delež: 99,1%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: 12. 3. 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: 31. 5. 2004.
Slovenska turistična organizacija
Ob-16454/04
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: 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.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-3-S/2004-III, V.
II.5) Kratek opis: tehnično spremljanje
izvajanja investicij naročnika v okviru soinvestitorstva z občinami – javno naročilo
se je oddajalo po sklopih (III in V).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(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-3-S/2004 – sklop III: DEB-ING
Boštjan Debevc s.p., kontaktna oseba: Boštjan Debevc, Grobeljca 54, 1211 Ljubljana
– Šmartno, Slovenija, tel. 01/51-16-804, faks
01/51-16-804.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,375.200 SIT; najnižja
ponudba 4,375.200 SIT, najvišja ponudba
4,475.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN-3-S/2004 – sklop V: Region
d.o.o., kontaktna oseba: Mihael Ogorevc,
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-62-934, faks 07/49-64-590.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,647.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi
za sklop III in 1 ponudba za sklop V.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8277/04.
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: 11. 6. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-121/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 28.
4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Št. 8/26
Ob-16570/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova
ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11,Faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubjana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JR S 5/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca monitoringa voda na
Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
– Ljubljana v letu 2004.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
11,496.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena: 50 točk,
2. reference: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S 5/04: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, javno naročilo se ne
odda, postopek oddaje javnega naročila se
razveljavi v celoti, javni razpis bo ponovljen,
kontaktna oseba: Marjana Glavič, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-01-00, faks 02/450-02-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena najnižja ponudba: 9,580.000 SIT,
najvišja ponudba: 19,262.274 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 5/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v Uradni list: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9793/04.
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: 14. 6. 2004.
Snaga
Javno podjetje d.o.o.
Št. 404-08-121/2004-6
Ob-16577/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS-80/2004-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je nadgradnja in razširitev obstoječega multimedijskega sistema za projekt vzpostavitve
nacionalnega centra za krizno upravljanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,285.600 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročilo lahko
izpolni le izbran izvajalec, saj se naročilo
veže na nadgradnjo in razširitev že obstoječega multimedijskega sistema NCKU.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-80/2004-PSP, Lestra d.o.o., kontaktna oseba Tomaž Gorjanc,
Mlinarska ulica 2, 1235 Radomlje, Slovenija,
tel. 01/722-89-08, faks 01/722-71-72, elektronska pošta: lestra@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi je
18,285.600 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.

Stran

Ob-16866/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za zaposlovanje, kontaktna oseba:
Mirt Nagy, Glinška 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 47-29-962, faks 47-29-994, elektronska pošta: Info@ess.gov.si, internetni naslov:
www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izbiro
izvajalcev programa poletnih taborov za
Zoisove štipendiste v letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 24,990.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– značilnost programa,
– povezovanje z delodajalci,
– število delavnic,
– usposobljenost mentorjev.
– prostorski in tehnični pogoji,
– delež sofinanciranja iz drugih virov,
– trajanje tabora,
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-03/04 Petan storitveno
podjetje d.o.o. kontaktna oseba: Dušan Petan, Vilharjeva 7, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/544-31-01, faks 03/544-31-01, elektronska pošta: petandoo@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
cena (brez DDV): 2,120.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961 – 03/04: Forum Piranense d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Marija
Mahne, Podbrežna 12, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/628-86-25, faks 05/628-86-25,
elektronska pošta: marija.ksenija@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
cena (brez DDV): 2,790.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961 – 03/04: Gea College
PIC d.o.o., kontaktna oseba: Majda Gartner,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-13-38, faks 01/568-82-13, elektronska pošta: info@gea-college.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala cena (brez DDV): 1,785.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 961 – 03/04: Izida
zavod, kontaktna oseba: Romana Blažun,
Trubarjeva 76A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/439-49-50, faks 01/431-03-51,
elektronska pošta: info@izida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,455.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961 – 03/04: Osnovna šola
III. Murska Sobota, kontaktna oseba: Angela Novak, Trstenjakova 73, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/522-34-40, faks
02/522-34-60, elektronska pošta: o-3.ms@guest.arnes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,316.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 961 – 03/04: Zavod Anatom, kontaktna oseba: Nataša Kos Križmančič, Cankarjeva 76, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
01/425-08-85, faks, 01/425-08-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,450.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961 – 03/04: RIC Novo
mesto, kontaktna oseba: Meta Gašperšič,
Novi trg 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-45-65, faks 07/393-45-67, elektronska pošta: ric@ric-nm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,785.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961 – 03/04: ZRS Bistra Ptuj,
kontaktna oseba: Stanko Žunec, Slovenski
trg 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-02-50,
faks 02/748-02-60, elektronska pošta: bistra@bistra.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 11,450.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961 – 03/04: Ljudska univerza
Krško, kontaktna oseba: Bernardka Zorko,
Dalmatinova 8, 8270, Krško, Slovenija, tel.
07/488-11-60, faks 07/492-24-82.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,450.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961 – 03/04: Erico
Velenje, kontaktna oseba: Klemen Kotnik,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Koroška 58, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-19-30, faks 03/898-19-42, elektronska pošta: erico@erico.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,790.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961–03/04: Društvo Kaverljag,
kontaktna oseba: Aleš Sedmak, Grintovec
33a, 6274 Šmarje pri Kopru, Slovenija, tel.
05/656-92-80, faks 05/656-92-81, elektronska pošta, ales.sedmak@guest.arnes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,182.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961–03/04: GEA College
PIC d.o.o., kontaktna oseba: Majda Gartner,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-13-38, faks 01/568-82-13, elektronska pošta: info@gea-college.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,182.000 SIT.
V.2.) 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: 12.
3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6900/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-16861/04
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 Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osebna zaščitna
sredstva.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Oddelek V: oddaja javnega naročila: javno naročilo št.: 383A/04.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Zavas d.o.o., kontaktna oseba Hadalin Janez, Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-04-20, faks 01/561-04-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 32,330.506 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Javno naročilo št.: 383B/04
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Stik d.o.o., kontaktna oseba Holc Jože,
Osojnikova 9, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-11-03, faks 02/776-59-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 28,034.118,30 SIT.
Valuta 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 303A/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 32,330.506 SIT.
Valuta 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 383B/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 28,034.118,30 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-9047/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
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Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje kot
povabilo k oddaji
ponudb
Blago in storitve
Ob-16963/04
Popravek
Javno naročilo za izdelavo projekta in
dobavo opreme za sožig lesnih sekancev na
kotlu 3, naročnika Termoelektrarne toplarne
Ljubljana, d.o.o., objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004, Ob-15866/04,
je bilo napačno objavljeno pod rubriko Periodično informativno obvestilo, ki šteje kot
povabilo k oddaji ponudb. Pravilna rubrika
se glasi: Periodično informativno obvestilo, ki se ne šteje za povabilo k oddaji
ponudb.
Uredništvo

Periodično
informativno obvestilo,
ki šteje kot povabilo k
oddaji ponudb
Blago in storitve
Ob-16964/04
Popravek
Javno naročilo za izdelavo projekta in
dobavo opreme za sožig lesnih sekancev na
kotlu 3, naročnika Termoelektrarne toplarne
Ljubljana, d.o.o., objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004, Ob-15866/04,
je bilo napačno objavljeno pod rubriko Periodično informativno obvestilo, ki šteje kot
povabilo k oddaji ponudb. Pravilna rubrika
se glasi: Periodično informativno obvestilo, ki se ne šteje za povabilo k oddaji
ponudb.
Uredništvo

5. Datum izbora: 5. 3. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 1057/06/04

Št. 1057/06-04

Ob-16400/04

Sklep o izboru
nadgradnja proge Ljubljana–Zidani
Most–Maribor, 2002/SI/16/P/PT/003
Lokacija – Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/116470/
D/W/SI.
2. Datum objave razpisa: 28. 11. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: nadgradnja proge Ljubljana–Zidani Most–Maribor.
4. Pogodbena vrednost: 27,664.197,58
EUR (brez DDV).

Ob-16401/04

Works Contract Award Notice
Upgrading the Ljubljana–Zidani
Most–Maribor railway line, 2002/SI/16/
P/PT/003
Location – Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
116470/D/W/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 28. 11. 2003.
3. Lot number and lot title: Single Lot:
Upgrading the Ljubljana–Zidani Most–Maribor railway line.
4. Contract value: 27,664.197,58 EUR
(excluding VAT).
5. Date of award of the contract: 5. 3.
2004.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful
tenderer: SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana.
Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenia

Javni razpisi
Ob-16412/04
Popravek
V obvestilu o razpisu za gradbena dela
krepitev Slovenije na lokalnem nivoju – Občina Dobrovnik čistilna naprava, Slovenija,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-42
z dne 23. 4. 2004, Ob-10289/04, se točka
10 pravilno glasi:
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo le eno ponudbo. Predložitev oziroma sodelovanje ponudnika pri več kot eni
ponudbi bo povzročilo diskvalifikacijo vseh
ponudb v katere je ponudnik vključen. Sodelovanje podizvajalcev v več kot eni ponudbi,
vključenih z deležem udeležbe manjšim od
10 procentov ni omejeno.
Občina Dobrovnik
Št. 352-13-1/2004

Mednarodni razpisi

Št.

Ob-16515/04

Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), in dvanajstega
poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 47/03 in 67/03), objavljamo
javni razpis
za subvencioniranje regionalnih zasnov
prostorskega razvoja v letih 2004 in
2005
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
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prostor in energijo, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta
21, 1000 Ljubljana
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1; Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03 – pop.) – 19. člen v povezavi z 50. členom.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je subvencioniranje regionalnih zasnov prostorskega razvoja (v
nadaljnjem besedilu: regionalnih zasnov).
Namen je vzpodbuditi izdelavo regionalnih
zasnov in z njimi na regionalni ravni uskladiti
razvojne in/ali varstvene interese med državo (posameznimi zainteresiranimi državnimi resorji) in občinami ter ostalimi partnerji
zaradi doseganja vzdržnega prostorskega
razvoja. Z regionalno zasnovo je potrebno implementirati usmeritve iz Strategije
prostorskega razvoja Slovenije in evropske
usmeritve na področju urejanja prostora.
Vsebinsko je razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: subvencioniranje nadaljevanja izdelave regionalnih zasnov prostorskega razvoja, ki se že pripravljajo za območja, za katera je izdelan regionalni razvojni program;
Sklop B: subvencioniranje izdelave novih
regionalnih zasnov prostorskega razvoja za
načrtovanje zasnov prostorskih ureditev in z
njimi prostorsko in funkcionalno povezanih
območij in sicer za:
– prostorske ureditve državnega pomena ali
– omrežja komunalne infrastrukture in
druge ureditve lokalnega pomena, ki so
zaradi prostorske povezanosti in soodvisnosti s prostorskimi ureditvami državnega
pomena skupnega pomena za državo in
občine ali
– prostorske ureditve, ki jih drugi predpisi
določajo kot prostorske ureditve regionalnega pomena ali
– območja naravnih vrednot državnega
pomena, kot osnova za zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila:
Na razpis za sklop A in sklop B se lahko
prijavijo regionalne razvojne agencije, ki
so vpisane v evidenco pri Agenciji RS za
regionalni razvoj in izpolnjujejo pogoje določene v Pravilniku o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne
agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00
in 44/01, v nadaljnjem besedilu: regionalne
razvojne agencije).
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
predloga za subvencioniranje, in določitev
višine subvencioniranja, bodo uporabljena
merila za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s
točkovanjem po naslednjih merilih:
Sklop A: (1) Izdelan predlog regionalne
zasnove prostorskega razvoja, kvaliteta
izvedenih del (2) Kakovost programa dokončanja naloge (celovitost, podrobnost) in
ustreznost cene in terminskega plana glede
na projektno nalogo.
Sklop B: (1) Ministru za prostor dana pobuda za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja (2) Kakovost programa
izvedbe naloge (celovitost, podrobnost) in
ustreznost cene in terminskega plana glede
na projektno nalogo (3) Število prostorskih
ureditev državnega pomena.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev
za sofinanciranje je treba zbrati za sklop
A najmanj 60 točk in za sklop B najmanj
70 točk.
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Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za subvencioniranje in nagrajevanje, so navedeni
v razpisni dokumentaciji. V kolikor je projekt
neskladen s predmetom javnega razpisa, se
vloga izloči in se ne ocenjuje po merilih za
ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna predvidena višina sredstev
za sofinanciranje je za sklop A 15,000.000
SIT in za sklop B 50,000.000 SIT, od tega v
letu 2004 15.000 SIT in v letu 2005 35.000
SIT.
Sklop A: posamezen upravičenec lahko
prejme največ 5,000.000 SIT, s tem da sam
zagotovi najmanj 30% vrednosti projekta. Do
subvencije bodo upravičeni prvi trije vlagatelji, ki bodo dosegli največ točk. Ne glede na
navedene določbe, mora vlagatelj na podlagi, v razpisni dokumentaciji določenih meril
izbrati najmanj 60 točk.
Sklop B: posamezen upravičenec lahko
v obeh letih prejme največ 17,000.000 SIT.
Sredstva bodo dodeljena v razmerju z razpisanimi sredstvi za posamezno leto. Prejemnik sredstev bo moral zagotoviti ostala
sredstva do skupnega zneska sredstev,
potrebnih za izvedbo naloge. V pogodbah o
subvencioniranju bo določen način nakazila
sredstev, praviloma v obrokih po prejemu dokazil o opravljenih fazah dela. Do subvencije
bodo upravičeni prvi trije vlagatelji, ki bodo
dosegli največ točk. Ne glede na navedene
določbe, mora vlagatelj na podlagi, v razpisni
dokumentaciji določenih meril izbrati najmanj
70 točk.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
Sklop A: do konca leta 2004;
Sklop B: prva faza do novembra 2004 in
dokončanje naloge do konca leta 2005.
7. Rok do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev:
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v vložišče Urada za prostorski razvoj,
Direktorata za prostor, Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska c. 21, 1000
Ljubljana, najkasneje do vključno 5. julija
2004, do 13. ure.
8. Vsebina vloge, naslov, datum in ura
odpiranja vlog: datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici
z vidnimi označbami: – »Ne odpiraj – prijava
na razpis za subvencioniranje regionalnih
zasnov«;
– sklop javnega razpisa (sklop A oziroma
sklop B),
– točen naslov vlagatelja in
– naslov ministrstva.
Odpiranje vlog, bo potekalo 6. julija 2004,
s pričetkom ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Direktorat za
prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska
cesta 21, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale
po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
9. Regionalne razvojne agencije, ki se
bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v 14 dneh
od dneva odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si/upp/aktualno_jav_ razpis, oziroma v tajništvu Urada za prostorski razvoj,
Direktorata za prostor, Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska cesta 21, 1000
Ljubljana (1. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko predlagatelj
dobi vsak delavnik od 9. do 14. pri Barbari
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Strajnar, tel. 01/478-7020, faks: 01/478-7044,
e-pošta: barbara.strajnar@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-16969/04
Odbor za podeljevanje nagrad Republike
Slovenije na področju šolstva objavlja na
podlagi 7. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Ur. l.
RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 2004
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v
vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije
vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za
uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter
za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija s
področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega
šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok
in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih
domov, šolstva pripadnikov madžarske in
italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v
Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za
Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija
lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3. tega razpisa, poleg
tega pa:
– je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma
pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3. tega razpisa, poleg
tega pa:
– je v zadnjih petih letih napisal(-a) in objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna
kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in

izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih
pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in
so se širše uveljavili na področju vzgoje in
izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa:
– je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno delo
s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli
kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa:
– njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje
oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne
uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na
domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega
nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali
znanstveno-raziskovalnem delu, ali če se je
vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-k), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
6. Obrazec za prijavo na razpis in dodatne informacije dobite na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (Oddelek za razvoj šolstva), tel. 01/478-43-00 ali na elektronskem
naslovu tone.vrhovnik@gov.si. Obrazec je
dosegljiv tudi na spletnem naslovu: http:
//www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z
označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport RS, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, z obveznim pripisom: “Ne
odpiraj – Razpis za nagrade na področju
šolstva” ali pa jih lahko na omenjeni naslov
tudi osebno prinesejo do petka, 27. avgusta
2004, do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 0202-38/4-2004
Ob-16588/04
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96,
29/98, 6/99, 56/99, 99/01, 60/02, 126/03 in
20/04) in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor
2004), določenega dne 4. 3. 2004, Upravni
odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije objavlja
razpis
programov zdravstvenih storitev
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
Na programe iz 2. točke tega razpisa se
lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in
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koncesijo za opravljanje javne zdravstvene
službe in še nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom, oziroma se prijavljajo za opravljanje
dejavnosti, ki je doslej niso izvajali.
Izvajalcem, ki so sklenili pogodbo z Zavodom že v letu 2003, pa bo Zavod, v skladu
z 31. členom Dogovora 2004, ponudil sklenitev nove pogodbe.
2. Zavod objavlja razpis programov
zdravstvenih storitev za:
– programe, ki jih izvajajo bolnišnice in
– lekarniško dejavnost.
3. Pravne in fizične osebe, ki bodo
opravljale zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, morajo pričeti z delom v dogovorjenem roku ter predložiti Zavodu odločbo
o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji
pred pričetkom dela. V nasprotnem primeru
šteje, da so od pogodbe odstopile.
Zasebni zdravstveni delavci morajo ob
prijavi, oziroma najkasneje pred pričetkom
dela, predložiti tudi listino, iz katere bo razvidno, da niso v delovnem razmerju pri drugem izvajalcu.
V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo:
– kratko vsebino programa dela,
– zdravstveno dejavnost v skladu s šifrantom 2 Zavoda,
– ožje dejavnosti, ki jih ponudnik opravlja,
– količino in vrsto storitev, ki jih želi
opravljati,
– kraj in čas opravljanja storitev,
– vrednost programa in predlog cen
storitev,
ter priložijo:
– odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji ali dokazilo da pri pristojnem organu teče postopek za pridobitev
koncesije.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene
skladno z Dogovorom 2004 in ustreznim
področnim dogovorom.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani,
Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih
enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in Ravnah na Koroškem.
5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano dokumentacijo v roku 14 dni od objave
razpisa na sedež Območne enote Zavoda,
na območju katere opravljajo svojo dejavnost ali imajo sedež.
6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod upošteval izpolnjevanje zakonskih pogojev za
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
zdravstvene službe in standarde, dogovorjene v Dogovoru 2004 oziroma ustreznem
področnem dogovoru.
7. Zavod bo opravil izbiro med ponudniki
in njihovimi programi najpozneje v 45 dneh
po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro
zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo
za izvajanje programov zdravstvenih storitev.
8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji tega razpisa.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

– posredovanje informacij o EPD, strukturnih skladih in objavljenih razpisih (v
odelovanju z razpisovalci) na splošni ravni
s pomočjo različnih komunikacijskih orodij
informacijske točke,
– organizacija dogodkov (seminarjev,
delavnic, predstavitev ipd.) za potencialne
prijavitelje;
– stiki z lokalnimi mediji in vzpostavitev
mrež oziroma krepitev obstoječih.
Posamezna informacijska točka bo zavezana:
– pripraviti akcijski načrt izvajanja nalog
info točke;
– zagotavljati dostopnost do informacij v
okviru delovnega časa;
– izpolnjevati in hraniti posamezne informacijske poizvedbe;
– izdelati mesečna poročila o izvedenih aktivnosti do 5. v mesecu za pretekli
mesec;
– na koncu projekta izdelati poročilo o
realizaciji akcijskega načrta.
V sklopu točke 1.1.b. so lahko prijavitelji
le pravne osebe, ki nimajo statusa regionalne razvojne agencije.
2. Izbor do največ 9 kandidatov – mladih
zaposlenih v mreži Lokalnih podjetniških
centrov Slovenije za sofinanciranje dvomesečnega usposabljanja na Irskem, v
Avstriji in Španiji v okviru projekta programa
Leonardo da Vinci /mobilnost: Nadgradnja
znanja in sposobnosti na področju vodenja
in izvajanja EU programov na lokalni ravni
– 2. faza v letu 2004.
3. Dodelitev statusa Referenčnih centrov
za ePoslovanje (v nadaljevanju: RCeP) za
obdobje 2004-2005.
4. Sofinanciranje izvajanja projektov
RCeP in sofinanciranje aktivnosti na izbranih projektih s področja ePoslovanja ter prenos znanja v druge RCeP in sofinanciranje
priprave programov eUčenja za zaposlene
v MSP in njihovo testiranje
Aktivnosti v okviru točke. I.4:
Izvajanje projektov RCeP in sofinanciranje aktivnostih na izbranih projektih s
področja ePoslovanja ter prenos znanja v
druge RCeP:
– prilagoditev novih storitev potrebam
MSP,
– razvoj informacijske podpore,
– prenos znanja v druga regionalna
okolja,
– promocija razvitih storitev,
– koordinacija projekta,
– svetovanje, (koriščenje Vavčerskega
sistema svetovanja),
– izvajanje animacijskih delavnic (koriščenje Vavčerskega sistema svetovanja).
Priprava programov eUčenja za zaposlene v MSP in njihovo testiranje:
– razvoj novih programov usposabljanja
s pomočjo eUčenja,
– promocija novih programov usposabljanja s pomočjo eUčenja,
– testno izvedbo usposabljanja (stroški
organizacije, materialnih stroškov, predavateljev, stroški programske podpore izvajanju
eUčenja).
II. Pogoji sodelovanja na razpisu:
1. Splošni pogoji za sodelovaje na razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo lokalne/območne, podjetniške/razvojne podporne institucije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
a) Tehnična opremljenost:
Prostorski pogoji: Lokalni center mora
imeti ustrezne delovne in pomožne prostore (najmanj 35m2) s pisarniškim pohištvom
(miza, omara, predalčnik, miza za sestanke

Ob-16592/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
118/02, 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03 in 67/03), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04
in 48/04), za izvajanje potrjenega Enotnega
programskega dokumenta s strani Evropske
Komisije in Vlade Republike Slovenije (sklep
št. 915-12/2001-6), z dne 11. 12. 2003, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006,
Programa dela Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo za leto 2004 in 2005, Finančnega načrta PCMG za leto 2004 in sklepa Službe Vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj št. 3083-7/2004/1, z dne
21. 4. 2004 objavlja Pospeševalni center za
malo gospodarstvo, Dunajska 156 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti mreže
Lokalnih podjetniških centrov (LPC) na
področju pospeševanja podjetništva
na lokalni ravni za leti 2004-2005, za
sofinanciranje izvajanja aktivnosti
povezanih z zagotavljanjem standardov
kakovosti LPC v letu 2004, dodelitev
statusa referenčnih centrov za
ePoslovanje za obdobje 2004-2005 in
sofinanciranje projektov referenčnih
centrov na področju ePoslovanja in
eUčenja v letu 2004
I. Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvajanja aktivnosti programov in projektov na lokalni ravni za leti
2004 in 2005 v sklopu programa dela PCMG
za leti 2004-2005.
1.1. Aktivnosti, ki se bodo sofinancirale
v letu 2004 so:
a) Pridobivanje, oblikovanje in razpošiljanje paketov informacij do uporabnikov.
b) Izvajanje promocijskih aktivnosti v vlogi informacijskih točk za strukturne sklade
za leto 2004.
Aktivnosti v okviru točke 1.1.a. v letu
2004 so predvsem:
– opravljanje del profila informator in
usposabljanje z namenom dviga kakovosti
storitev;
– pridobivanje, oblikovanje in razpošiljanje paketov informacij do uporabnikov;
– zagotavljanje pokritosti uporabnikov iz
vrst mikro, malih in srednje velikih podjetij
v deležu 20% pripadajočih mikro, malih in
srednje velikih podjetij na posamezno območje, ki ga LPC pokriva;
– animacija, oblikovanje in vzdrževanje
baze uporabnikov;
– vnos in ažuriranje podatkovne baze
LPC;
– razvoj spletnih in drugih instrumentov
za potrebe razpošiljanja informacij do uporabnikov;
– priprava analize uporabnosti, branosti
paketov informacij med uporabniki;
– nudenje podpore PCMG pri izvajanju
programov in projektov in z njimi povezanih
aktivnosti na lokalnem nivoju.
Aktivnosti okviru točke 1.1.b. so predvsem:
– distribucija in zagotavljanje zaloge promocijskega materiala na lokaciji informacijske točke in organiziranih dogodkih v okviru
tega projekta;
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s 4-6 stoli), ustrezno informacijsko in komunikacijsko opremo, ki zagotavlja vodenje
ustreznih evidenc, pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko, arhiviranje
dokumentov v elektronski obliki in stalen
dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi
varnostnimi zaščitnimi sredstvi.
Komunikacijska oprema: ISDN telefonska
povezava, stalen dostop do interneta, naprava za faksiranje.
Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema
za pisarniško poslovanje, optično branje in
elektronsko arhiviranje dokumentov, protivirusni program, aktivno spletno stran.
Zagotovljen prostor za sprejem uporabnikov.
b) Kadrovska zasedba:
Zagotovljeni morajo biti vsaj štirje profili
kadrov – oseb v posamezni podporni instituciji, in sicer v nadaljevanju spodaj pod točko
1., 2. in 4. v delovnem razmerju (za določen
ali nedoločen čas), pod točko 3 je lahko
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen
ali nedoločen čas ali pogodba o zaposlitvi za
opravljanje javnih del, in sicer:
1. svetovalec generalist – organizator
– izvajanje del in nalog v okviru programa
vavčerskega svetovanja.
Splošni pogoj: opravljen izpit za splošnega podjetniškega svetovalca – generalista.
2. projektni manager – odgovoren za
operativno vodenje in izvedbo projekta v
predvidenem času in v okviru proračuna
projekta/izvajanje in projektni managemant,
animacija razvojnih podjetniških idej v okolju, oblikovanje projektnih partnerstev, pisanje
projektov, iskanje finančnih virov, spremljanje
in poročanje naročnikom/financerjem.
Splošni pogoj: izkušnje v vodenju in izvedbi vsaj 3 razvojnih projektov na področju
razvoja podjetništva ter mikro, malih ali srednje velikih podjetij.
3. informator – vzdrževanje baze LPC,
pridobivanje informacij, oblikovanje informacij
(paketi) – ciljno orientirani za potrebe uporabnikov mikro, malih in srednjih podjetij, razpošiljanje informacij, animacija novih uporabnikov
informacijskih paketov, spremljanje dogajanj
v okolju, priprava promocijskih člankov, skrb
za uporabnike spletnih strani, poznavanje in
poraba podatkovnih baz, poročanje in vzdrževanje baze uporabnikov, identificiranje dodatnih potreb po informacijah, opravljanje del
in nalog, ki jih zagotavlja institucija v vlogi info
točke za strukturne sklade.
Splošni pogoji: vsaj 6. stopnja izobrazbe,
ustrezno znanje angleškega jezika.
4. direktor – vodja centra, zadolžen za
koordinacijo lokalnega partnerstva in odgovoren za delovanja centra.
Splošni pogoj: vsaj 70% delovnih obveznosti namenjenih vodstveni funkciji in s tem
povezanih del in nalog.
c) Referenčni projekti lokalne/območne
podporne institucije:
Opredeliti je potrebno izvedene/zaključene
projekte s področja podjetništva in razvoja
MSP v lokalnem okolju za leta 2001, 2002,
2003 in 2004 – prvo polovica leta.
Splošni pogoj: prijavitelj mora imeti vsaj
8 referenčnih projektov na področju razvoja
podjetništva v vrednosti posameznega projekta najmanj en milijon tolarjev neto.
d) Pokritost območja/dostop do storitev:
– lokalna podjetniška/razvojna podporna
institucija mora pokrivati območje z najmanj
25 000 prebivalci ter 750 mikro, malimi in
srednje velikimi podjetji. Kolikor institucija
pokriva območje z manj prebivalci oziroma
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mikro, malimi in srednje velikimi podjetji,
mora biti območje opredeljeno kot manj razvito glede na delež brezposelnih, ki je višji
od slovenskega povprečja in sicer za mesec
maj 2004,
– na območju, ki ga pokrivajo morajo biti
oblikovano območno razvojno partnerstvo
javnega in zasebnega sektorja, nevladnih
organizacij ter socialnih partnerjev (občine,
GZS, OZS, ZRSZ,…),
– institucija mora biti samostojna pravna
oseba, imeti nepridobitni status ter samostojni transakcijski račun,
– v primeru, da ima lokalna podporna institucija tudi status regionalne razvojne agencije, vpisane v evidenco Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj mora
biti ob prijavi priložena izjava o delitvi funkcij,
ki se opravljajo za RRA in funkcij ter nalog,
ki jih opravlja kot lokalna podporna institucija
in potek opravljanja posamezne funkcije. Za
opravljanje funkcije in nalog LPC-ja morajo
biti zagotovljeni vsi pogoji iz točke II.1.
2. Kolikor prijavitelj izpolnjuje pogoje iz
točke II.1. se njegova vloga nadalje obravnava.
3. Prijavitelj mora priložiti izdelan koncept
izvajanja nalog v sklopu točke I.1.a. in pripravljen akcijski načrt za izvajanje promocijskih aktivnosti v sklopu informacijskih točk za
strukturne sklade I.1.b.
4. V sklopu točke I.2. morajo prijavitelji
izpolnjevati naslednje pogoje:
a) Namestitev v Avstriji – izbor največ
1 kandidata, ki mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– aktivno znanje angleškega jezika (znanje nemščine zaželeno);
– poznavanje osnov predpristopnih instrumentov (Phare) in Pobud skupnosti
– poznavanje
lokalnega/regionalnega
okolja iz katerega izhaja.
Prijavitelj, mora za namestitev v Avstriji za
posameznega kandidata zagotoviti sofinanciranje namestitve v višini 120.000 SIT bruto z
vključenim DDV.
b) Namestitev na Irskem – izbor največ 7
kandidatov, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– aktivno znanje angleškega jezika;
– poznavanje osnov predpristopnih instrumentov (Phare), Evropskih strukturnih
skladov in Pobud skupnosti,
– poznavanje
lokalnega/regionalnega
okolja iz katerega izhaja.
Prijavitelj, mora za namestitev na Irskem
za posameznega kandidata zagotoviti sofinanciranje namestitve v višini 200.000 SIT
bruto z vključenim DDV.
c) Namestitev v Španiji – izbor največ 2
kandidatov, ki morata izpolnjevati naslednje
pogoje:
– aktivno znanje angleškega jezika
– poznavanje osnov predpristopnih instrumentov (Phare), Evropskih strukturnih
skladov, Pobud Skupnosti in Komunitarnih
programov,
– poznavanje
lokalnega/regionalnega
okolja iz katerega izhaja.
Prijavitelj, mora za namestitev v Španiji za
posameznega kandidata zagotoviti sofinanciranje namestitve v višini 200.000 SIT bruto z
vključenim DDV.
Izbor kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo potekal v dveh korakih:
1. Listo kandidatov za ožji izbor bodo
sestavljali kandidati, ki izpolnjujejo pogoje
iz tč. a, b in c.
2. Izvedba individualnih razgovorov za
končni izbor največ 9 kandidatov.

Na listo ožjega izbora uvrščeni kandidati
bodo o datumu izvedbe individualnih razgovorov obveščeni v roku 3 dni od oblikovanja
liste ožjega izbora.
5. V sklopu točke I.3. morajo prijavitelji
izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjevati pogoje iz točke II.1. tega
razpisa,
– pridobljen status Referenčnega centra
za ePoslovanje v letih 2001 oziroma 2003,
razen za Notranjsko Kraško regijo, kjer RCeP
še ni bil vzpostavljen,
– za izvajanje aktivnosti Referenčnega
centra za ePoslovanje mora biti oseba v delovnem razmerju za tretjino delovnega časa
ali pogodbeno izvajati aktivnosti,
– za svetovanje s področja ePoslovanja
morajo imeti vzpostavljeno poslovno sodelovanje z najmanj enim Vavčerskim svetovalcem specialistom,
– izvajati aktivnosti RCeP na področju
celotne regije,
– imeti izdelan program dela za leto
2004.
V primeru, da se v posamezni regiji na
razpis ne prijavi prijavitelj, ki je pridobil status
RCeP v letu 2001 oziroma 2003, je dolžan
prijavitelj predložiti pismo o podpori podpisano s strani RCeP, ki je pridobilo status RCeP
v letih 2001 oziroma 2003.
6. V sklopu točke I.4. morajo prijavitelji
izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjevati pogoje iz točke II.1. tega
razpisa,
– pridobiti status Referenčnega centra za
ePoslovanje za leti 2004 in 2005 iz točke I.3.
tega razpisa.
Posamezni prijavitelj se lahko pod točko
I.4. prijavi največ za dva projekta s področja
sofinanciranja izvajanja projektov RCeP in
sofinanciranja aktivnosti na izbranih projektih s področja ePoslovanja ter prenos znanja
v druge RCeP, in sicer kot prijavitelj in enkrat
kot partner ter največ za dva projekta s področja sofinanciranja priprave programov eUčenja za zaposlene v MSP in njihovo testiranje kot prijavitelj in enkrat kot partner.
Prijavitelji bodo neposredno odgovorni za
izvedbo in vodenje projekta in se ne smejo
pojavljati v vlogi posrednikov. Skupaj s partnerji morajo razpolagati s trajnimi in zadostnimi finančnimi sredstvi za nemoteno izvedbo
projekta (vsaj 50% vrednosti projekta).
III. Obseg in način dodeljevanja sredstev
1.Višina sredstev, ki se dodeljujejo:
Obseg razpisanih sredstev iz proračuna RS in drugih virov za sofinanciranje je
178,496.000 SIT bruto z vključenim DDV.
Višina razpisanih sredstev iz proračuna
RS za sofinanciranje aktivnosti pod točko
I.1.a je 105,000.000 SIT bruto z vključenim
DDV.
Višina razpisanih sredstev iz proračuna
RS za sofinanciranje aktivnosti pod točko
I.1.b je 54,096.000 SIT bruto z vključenim
DDV.
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje aktivnosti pod točko I.2. je 4,000.000
SIT bruto z vključenim DDV iz proračuna
RS in 4,900.000 bruto z vključenim DDV iz
Programa Evropske Unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje – Leonardo da
Vinci – mobilnost 2004.
Višina razpisanih sredstev iz proračuna
RS za sofinanciranje aktivnosti pod točko
I.4. je 10,500.000 SIT bruto z vključenim
DDV.
a) v okviru točke I.1.a:
– fiksni del: do največ 1,500.000 SIT
bruto z vključenim DDV na prijavitelja za iz-
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vajanje aktivnosti v okviru pridobivanja, oblikovanja in razpošiljanja paketov informacij
do uporabnikov;
– variabilni del se določi na podlagi števila enot mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki spadajo v posamezno območje, ki ga
posamezna institucija pokriva

Kriterij (št. MSP)

10.000–20.000
5.000–10.000

Maks višina
sredstev na
posameznega
prijavitelja glede
na skupino po št.
MMSP (bruto z
vključenim DDV)
3,500.000
3,000.000

4.400–5.000

2,600.000

3.000–4.400
2.400–3.000
2.000–2.400
1.500–2.000
1.100–1.500
950–1.100
850–950
750–850
450–750
300–450
1–300

2,300.000
2,000.000
1,800.000
1,600.000
1,400.000
1,200.000
1,000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

V primeru, da skupni znesek dodeljenih
sredstev po osnovnem izračunu odstopa od
vrednosti razpisanih sredstev se vrednost
dodeljenih sredstev posameznega prijavitelja sorazmerno uskladi glede na znesek
odstopanja.
b) fiksni del v okviru tč. I.1.b: do največ
1,932.000 SIT bruto z vključenim DDV na
prijavitelja za izvajanje promocijskih aktivnosti v okviru informativnih točk za strukturne
sklade.
c) V okviru točke I.2. se sredstev ne
bodo dodeljevala Lokalnim podjetniškim
centrom, ampak izvajalcem usposabljanja
direktno.
d) V okviru točke 1.3. se sredstva ne
bodo dodeljevala.
Pri nadaljnjem razvoju in dvigu prepoznavnosti RCeP je zagotovljeno:
– osnovo usposabljanje zaposlenih v
RCeP s področja ePoslovanja in eUčenja,
– spremljanje nadaljnjega razvoja RCeP
in njihovih storitev na področju ePoslovanja
in eUčenja,
– zagotavljanje promocije dejavnosti
RCeP v okviru brošure Predstavitev dobrih
ePraks, zloženk na nacionalni ravni in na
ravni posamezne regije,
– promocija dejavnosti RCeP na Infosu
2004.
e) V okviru točke I.4. se za Sofinanciranje izvajanja projektov RCeP in sofinanciranje aktivnosti na izbranih projektih
s področja ePoslovanja ter prenos znanja
v druge RCeP dodelijo sredstva v skupni
višini 5,000.000 SIT bruto z vključenim
DDV, od tega za posamezni izbran projekt
do 1,800.000 SIT bruto z vključenim DDV
in za sofinanciranje priprave programov
eUčenja za zaposlene v MSP in njihovo testiranje v skupni višini 5,500.000 SIT bruto
z vključenim DDV, od tega za posamezni
izbran projekt do 2,000.000 SIT bruto z
vključenim DDV.

Upravičeni stroški sofinanciranja izvajanja projektov RCeP in sofinanciranje
aktivnostih na izbranih projektih s področja ePoslovanja ter prenos znanja v druge
RCeP so:
– sofinanciranje stroškov prilagoditve novih storitev potrebam MSP največ do 200 ur
(do 50% stroška dela/uro je 4.500 SIT bruto
z vključenim DDV),
– stroški razvoja informacijske podpore
izvajanju novih storitev s področja eDela
in ePoslovanja največ do 50% oziroma do
700.000 SIT bruto z vključenim DDV,
– sofinanciranje
stroškov
prenosa
znanja v druga regionalna okolja od tega
mentorstvo (do 50% stroška dela/uro je
4.500 SIT bruto z vključenim DDV) in sofinanciranje stroškov organizacije in izvajanja specializiranih delavnic (stroški dela,
materialni stroški), 135.000 SIT bruto z
vključenim DDV,
– sofinanciranje stroškov promocije razvitih storitev do 7% stroškov od vrednosti
sofinanciranja, kjer so upoštevani eksterni
stroški promocijskih gradiv oziroma oglaševanja v javnih medijih,
– sofinanciranje stroškov koordinacije
projekta do 7% stroškov od vrednosti sofinanciranja.
Upravičeni stroški sofinanciranja priprave programov eUčenja za zaposlene v MSP
in njihovo testiranje:
– sofinanciranje stroškov razvoja novih
programov usposabljanja s pomočjo eUčenja največ do 440 ur (do 50% stroška
dela/uro je 4.500 SIT bruto z vključenim
DDV),
– sofinanciranje stroškov testne izvedbe
usposabljanja – sofinanciranje stroškov
organizacije in izvajanje usposabljanja do
10 ur za stroške organizacije (do 50% oziroma največ 3.540 SIT/uro bruto z vključenim
DDV- to je 50% cene ure svetovalca generalista), stroški ure tutorja do 50% oziroma
največ 4.500 SIT/uro bruto z vključenim
DDV, stroški programske podpore izvajanju
eUčenja največ do 50% oziroma do 1.250
SIT bruto z vključenim DDV na mesec na
udeleženca,
– sofinanciranje stroškov promocije razvitih storitev do 7% stroškov od vrednosti
sofinanciranja, kjer so upoštevani eksterni
stroški promocijskih gradiv oziroma oglaševanja v javnih medijih,
– sofinanciranje stroškov koordinacije
projekta do 7% stroškov od vrednosti sofinanciranja.
Finančni načrt tako predstavlja oceno
stroškov kot tudi najvišjo zgornjo mejo
»upravičenih stroškov«. Prijavitelj mora
upoštevati, da so upravičeni stroški prikazani kot dejanski stroški in da ne smejo biti
prikazani v obliki pavšalnih zneskov.
V okviru točke. I.4 niso upravičeni naslednji stroški:
– individualno sponzorstvo za udeležbo
na delavnicah, seminarjih, konferencah,
kongresih,
– individualne štipendije za študij oziroma tečaje usposabljanja.
Projektne prijave pod točko I.4. se izberejo na podlagi naslednjih kriterijev:
Strokovna komisija bo opravila evalvacijo
projektnih prijav za Sofinanciranje izvajanja
projektov RCeP in sofinanciranje aktivnostih
na izbranih projektih s področja ePoslovanja
ter prenos znanja v druge RCeP na podlagi
meril, navedenih v spodnji tabeli.

Št.
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Št.

Opis merila

%

1.

Kakovost projekta z
vidika:
– celovitosti obravnave
problematike
– usklajenost z
lokalnimi, regionalnimi
in nacionalnimi
prioritetami,
– ciljnih skupin,
– jasne utemeljitve
namenov in ciljev
projekta, načrtovanih
aktivnosti ter
pričakovanih rezultatov
projekta ter začrtanih
indikatorjev spremljanja
rezultatov.

35

2.

Kvaliteta vloge z vidika
jasnosti, razumljivosti
in realnosti projekta.

10

3.

Zagotavljanje kakovosti
izvedbe projekta:
– usposobljenost in
reference prijavitelja in
partnerjev,
– vloga prijavitelja in
partnerjev v projektu,
– zagotavljanje
ustreznega
managementa
projekta.

10

4.

Finančni načrt z vidika:
– stroškovne
sprejemljivosti,
– zagotavljanja deleža
drugih sredstev za
izvajanje projekta,
– transparentnosti
stroškov v skladu
s predlaganimi
aktivnostmi v okviru
projekta.

15

5.

Možnost prenosa v
druga okolja, trajnost
rezultatov in način
prenosa.

10

6.

Možnost zagotavljanja
dodatnih sredstev po
zaključku projekta na
podlagi razvitih storitev.

10

7.

Ocena inovativnosti.

10

Skupaj

100

Strokovna komisija bo opravila evalvacijo projektnih prijav za sofinanciranje priprave programov eUčenja za zaposlene v MSP
in njihovo testiranje na podlagi kriterijev, navedenih v spodnji tabeli.
Št.

Opis merila

%

1.

Vsebina prijavljenega
programa eUčenja,
Namen,
Cilji,
Struktura,
Opredelitev ciljnjih skupin in število potencialnih uporabnikov,
Uporaba multimedijskih orodij,
Način podpore s strani
tutorjev.

50
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Št.

Opis merila

%

2.

Celovitost
predlaganega projekta,
Jasne utemeljitve
namenov in ciljev
projekta, načrtovanih
aktivnosti ter
pričakovanih
rezultatov projekta ter
začrtanih indikatorjev
spremljanja rezultatov,
Zagotavljanje kakovosti
izvedbe projekta:
– celovitost planiranih
aktivnosti,
– realnost terminskega
plana,
– usposobljenost in
reference prijavitelja in
partnerjev,
– vloga prijavitelja in
partnerjev v projektu,
– zagotavljanje
ustreznega
managementa
projekta.

25

Finančni načrt razvoja
programa,
Finančni načrt
nadaljnje uporabe
programa eUčenja

25

3.
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Prijavitelj lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila
na elektronskem naslovu za predmet razpisa
I.1., I.2. tadeja.kovac@pcmg.si ter za točki
I.3. in I.4. na naslovu boris.kunilo@pcmg.si
najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo vlog, do 2. julija 2004.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Ob-16516/04

Prijavitelji bodo izbrani glede na število
doseženih točk. Prijavitelj ne more biti izbran, če ne doseže vsaj 60% točk.
IV. Način prijave
Prijavitelji morajo popolno vlogo (original), v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno
na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo – Informacijsko raziskovalni
center, Ulica 14. divizije 12, 3000 Celje do
vključno 6. julija 2004 (velja poštni žig do
vključno 5. julija 2004 ali oddaja v glavno
pisarno: PCMG – Informacijsko raziskovalni center, Ulica 14. divizije 12, 3000
Celje v zapečateni ovojnici pod oznako:
“Ne odpiraj – vloga na razpis« z pripisom
(»Javni razpis za mrežo LPC«) in številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji strani ter s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na PCMG
– Informacijsko raziskovalni center, Ulica
14. divizije 12, 3000 Celje vsak delavnik
od 9. do 14. ure.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
V. Datum odpiranja
Odpiranje vlog ni javno in bo 8. julija
v sejni sobi PCMG – Informacijsko raziskovalni center, Ulica 14. divizije 12, 3000
Celje.
VI. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru pisno obveščeni v roku 20 dni od datuma odpiranja
vlog.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu http:
//www.pcmg.si ali na sedežu organizacijske
enote, PCMG – Informacijsko raziskovalni
center, Ulica 14. divizije 12, 3000 Celje
vsak delovni dan od 9. do 14. ure.
VIII. Dodatne informacije

Javni razpis
za izbiro izvajalca za lot LC – oprema
za lokalno vodenje
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, faks: 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: za HE Boštanj.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava opreme za lokalno vodenje.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
3. Rok za dokončanje del: 1. 8. 2005.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a,
2000 Maribor, faks: 02/300-58-99, tel.
02/300-58-90, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 7. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 48.000 SIT (vključno z DDV).
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na transakcijski račun HSE d.o.o.,
za skupni podvig, št. 04302-0001020424
pri Novi KBM d.d.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 7. 2004 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 2004 ob 12.15, na sedežu HSE Invest d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini najmanj 10%
od neto ponudbene cene. Garancija mora
biti veljavna še 30 dni po roku veljavnosti
ponudbe.
8. Financiranje in plačila: izvedba del po
pogodbi bo financirana iz lastnih sredstev
naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: usposobljenost za dobavo opreme in izvedbo
del po tem razpisu bo priznana vsem ponudnikom, ki:
– so v zadnjih 3 letih izdelali in testirali
skupaj najmanj 50 kosov omar z vgrajeno
procesno tehniko, ki so vgrajene v proizvodnji, prenosu ali distribuciji električne
energije, procesni industriji, prometu ali
ostali sorodni dejavnosti,
– razpolagajo z ustreznimi prostori za
izvedbo testiranja opreme,

– so v zadnjih treh letih imeli urejeno in
stabilno finančno poslovanje.
10. Merila za dodelitev naročila:
– višina ponudbene cene: 90 točk,
– reference in tehnična opremljenost:
10 točk.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ob-16410/04
Šolski center Postojna, Višja strokovna
šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
objvlja
razpis za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole,
program: poslovni sekretar, za naslednja predmetna področja:
1. poslovno sporazumevanje v tujem
jeziku I (AN),
2. organizacija poslovanja,
3. gospodarsko pravo,
4. javna uprava,
5. praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) bo naziv predavatelj višje
šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98 – Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni
sekretar),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna
šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Št. 41407-0013/2004
Ob-16397/04
Na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
(Ur. l. RS, št. 74/02, 45/03 in 60/04) objavlja
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Murska Sobota
I. Predmet javnega razpisa
so subvencije, ki se dodeljujejo na področju kmetijstva v Mestni občini Murska
Sobota v letu 2004 za:
– subvencioniranje zdravljenja mastitisa;
– subvencioniranje apnenja tal;
– subvencioniranje testiranja škropilnih
naprav;
– sofinanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov;
– sofinanciranje nakupa kmetijskih
zemljišč;
– pospeševanje društvene dejavnosti;
– izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu.
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II. Okvirna višina sredstev
Za navedene ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 9,400.000
SIT.
III. Ukrepi
A1 Subvencioniranje zdravljenja mastitisa
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 01) in predloženi plačani
račun, izstavljen s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske
službe.
2. Omejitev: Sredstva se ne dodelijo za
pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice.
3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
4. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev.
A2 Subvencioniranje apnenja tal
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– maksimalna subvencionirana količina nakupa je pri apnencu in snoveh s
podobnim učinkom 50.000 kg in pri saturacijskem mulju 100.000 kg na kmetijsko
gospodarstvo;
– na površino 1 ha se prizna: apnenec,
snovi s podobnim učinkom – največ 2,5 t;
saturacijski mulj – največ 10 t;
– zahtevek (obrazec 02), predloženi plačani račun o nakupu in dokazilo o lastništvu
oziroma najemu kmetijskih zemljišč, na katerih se je izvedel ukrep.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: pri apnencu
in snoveh s podobnim učinkom 3 SIT/kg
vendar ne več kot 30% vrednosti na kg
in pri saturacijskem mulju 60% vrednosti
plačanega računa za nakup (prevoz se ne
subvencionira).
A3 Subvencioniranje testiranja škropilnih
naprav
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencionira se testiranje ustreznih in
tehnično dovoljenih škropilnih naprav;
– zahtevek (obrazec 03), predloženi plačani račun o opravljenem testiranju, ki ga
izda za testiranje pooblaščena ustanova, in
potrdilo, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: 50% plačanega računa za testiranje ustrezne in tehnično dovoljene škropilne naprave.
A4 Sofinanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izobraževanje mora biti namenjeno
strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s
kmetijstvom in mora biti izvedeno s strani
za to pooblaščene oziroma registrirane
ustanove;
– zahtevek (obrazec 04), dokazilo o
plačilu udeležbe na izobraževanju in kopija potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
2. Omejitev: Sredstva se ne dodelijo za
tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru
rednega izobraževanja.
3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.

– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– pomen izobraževanja v programu društva oziroma zveze in zagotavljanje pomoči
kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– zastopanje čim večjega števila aktivnega članstva, s poudarkom na članstvu iz
Mestne občine Murska Sobota.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v
letnem programu dela;
– stroški mednarodnih aktivnosti;
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
5. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma
zveze.
A8 Izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu
1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
pisni zahtevek s predložitvijo programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve (obrazca 07).
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe s
sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v
Mestni občini Murska Sobota. Sofinanciranje lahko izjemoma uveljavljajo tudi pravne
in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma
stalno prebivališče izven območja Mestne
občine Murska Sobota, če se izkaže pomembnost njihovega programa oziroma
projekta za razvoj in pospeševanje kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v Mestni
občini Murska Sobota.
3. Osnovna merila:
– pomen programa oziroma projekta za
ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta,
– pomen dejavnosti, ki jo opravlja posamezna pravna in fizična oseba za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– struktura virov financiranja.
4. Upravičeni stroški: stroški povezani z
izvedbo programa oziroma projekta.
5. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov in/ali na podlagi
predložitve plačanih računov.
IV. Skupni pogoji
Upravičenec lahko pridobi sredstva za
isto investicijo oziroma isti program/projekt
samo iz enega ukrepa po tem razpisu.
Pri uveljavljanju ukrepov A1, A2, A3, A4
in A6 se priznavajo računi oziroma dokazila
o plačilu, izstavljeni oziroma overjeni po zadnjem datumu za oddajo zahtevkov v okviru posameznega ukrepa Javnega razpisa o
uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota,
objavljenega v letu 2003. Pri ukrepih A5,
A7 in A8 se priznavajo računi, zahtevki za
izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
31. 12. 2003.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in
priložiti zahtevano dokumentacijo oziroma
dokazila, ki so pod posameznim ukrepom
navedeni v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
Obrazci in razpisna dokumentacija je
od začetka razpisa na voljo med uradnimi
urami na Mestni občini Murska Sobota,

4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT
na upravičenca na leto.
A5 Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec
sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov;
– dodatni popust zavarovalnice v višini
vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga
subvencionira občina;
– med zavarovalnico in Mestno občino
Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– zahtevek in dokazilo o sklenjenem
zavarovanju oziroma predloženi seznam
upravičencev, iz katerega je razvidna premija in subvencionirani del za posameznega
upravičenca.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: 30% višine
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
A6 Sofinanciranje nakupa kmetijskih
zemljišč
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora biti
večje od 0,5 ha ali predstavljati zaokrožitev
oziroma povečanje obdelovalnega kosa
istega kmetijskega gospodarstva nad skupno površino 0,5 ha in se uporabljati za kmetijsko pridelavo;
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora
upravičenec obdržati še najmanj 5 let po
prejemu sredstev;
– zahtevek (obrazec 05), overjena kupoprodajna pogodba in kopija katastrskega
načrta.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina sofinanciranja: 10% vrednosti
kupnine vendar ne več kot 500.000 SIT na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
A7 Pospeševanje društvene dejavnosti
1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2004;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 06) in zahtevane priloge navedene
v razpisni dokumentaciji.
2. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota. Sofinanciranje lahko uveljavljajo tudi društva
in njihove zveze, ki imajo aktivno članstvo
s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Murska Sobota ter imajo sedež izven območja Mestne občine Murska Sobota, če
na območju Mestne občine Murska Sobota
za to področje ni registriranega društva ali
njihove zveze.
3. Osnovna merila:
– pomen dejavnosti, ki jo opravlja posamezno društvo oziroma zveza za ohranjanje
in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
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Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
soba št. 8.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Mestni občini Murska Sobota,
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali na tel. 02/531-10-00,
kontaktni osebi sta Silvija Kouter in Štefan
Cigan.
VI. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti
sredstev oziroma najkasneje do končnega
datuma za uveljavljanje finančnih sredstev.
Ta je pri ukrepih od A1 do A4 vključno 30. 11.
2004, pri ukrepih A5 in A6 vključno 30. 10.
2004, pri ukrepu A7 vključno 31. 8. 2004 in
pri ukrepu A8 vključno 30. 9. 2004.
Vloge pri ukrepih od A1 do A6 se pošljejo
s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, s pripisom »Subvencije v
kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno
v sprejemni pisarni mestne občine.
Vloge pri ukrepih A7 in A8 se pošljejo s
priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, oziroma se vložijo neposredno v sprejemni pisarni mestne občine.
Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici
in označena z oznako »Ne odpiraj – vloga«
s pripisom »Ukrepi v kmetijstvu« in navedbo
ukrepa, na katerega se nanaša.
VII. Obravnava vlog
Vloge, razen vlog pri ukrepu A7, bo strokovna komisija obravnavala predvidoma
vsak prvi teden v sledečem mesecu.
Vloge pri ukrepu A7 bo strokovna komisija obravnavala po preteku končnega datuma za oddajo vlog pri tem ukrepu prvi teden
v sledečem mesecu.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih
vlog. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev
in meril, ki so navedena v razpisu oziroma
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom. O
odločitvi bodo vlagatelji obveščeni v roku
15 dni po odločitvi in upravičenci pri vlogah
pod ukrepi od A6 do A8 pozvani k podpisu
pogodbe. Če se v roku 8 dni ne odzovejo
na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za
pridobitev sredstev.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 10 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge
pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine
Murska Sobota v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložene pritožbe se zavrže.
VIII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev,
in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti
nenamensko uporabljena,
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– če se ugotovi, da je upravičenec pri
pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal
neresnične podatke.
IX. Poraba
Za namene pri ukrepih od A1 do A7 je
obdobje subvencioniranja proračunsko leto
2004. Za namene pri ukrepu A8 se dinamika
porabe določi s pogodbo.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-16393/04
Na podlagi 25. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 63/03) objavljam
javni razpis
za prevzem organizacijskih in
izvajalskih storitev “Kozjanskega
sejma 2004”
1. Predmet javnega razpisa je pridobitev
operativnega izvajalca sejemskega programa Kozjanski sejem 2004.
2. Občina s proračunskimi sredstvi sofinancira do 50% stroškov izvedbe sejma
oziroma do višine planiranih proračunskih
sredstev za to postavko.
3. Izbran izvajalec je obvezen zagotoviti program po razpisni dokumentaciji, za
kar se mu odstopijo pravice iz pridobitne
dejavnosti.
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje
sestavine:
– ponudbeno ceno razpisanih storitev po
specifikaciji ter skupno vrednost ponudbe (v
razpisni dokumentaciji),
– morebitne nove predloge za izvedbo
sejemskega programa za višjo raven ponudbe,
– reference ponudnika o izvajanju podobnih nalog,
– dokazilo iz sodišča o registraciji podjetja, za samostojnega podjetnika priglasitveni list.
6. Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje v zapečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj! Javni
razpis – Kozjanski sejem 2004.«
Rok za oddajo ponudb je 12. 7. 2004
do 10. ure.
Ponudbe bo pregledal in ocenil Odbor
za gospodarstvo in razvoj ter svoje mnenje
predložil županu občine, ki bo izdal sklep
o izbiri.
7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu Občina Kozje, Občinski
urad, Kozje 37, 3260 Kozje od 21. 6. 2004
od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.
8. Sklenitev pogodbe
O najugodnejšem ponudniku bodo ponudniki obveščeni do 26. 7. 2004.
Z uspelim ponudnikom bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v roku 15 dni od pravnomočnosti obvestila.
9. Informacije: Kontaktna oseba Andrej
Kolar, tel. 041/735-273.
Občina Kozje
Št. 394-05/04-2
Ob-16394/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 13/04) ter Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik

(Uradni list RS, št. 61/04) župan Občine
Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik
v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva se namenijo
kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in subvencioniranje obrestne
mere.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik, znaša 8,000.000 SIT.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Subvencioniranje obrestne mere
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo za subvencioniranje obrestne
mere je 3,000.000 SIT.
Za spodbujanje začetih investicij, za
kar so upravičeni stroški materialnih investicij (nakup zemljišča, zgradbe, opreme in
strojev) in stroški nematerialnih investicij
(nakup in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega
tehničnega znanja in blagovnih znamk).
Subvencioniranje obrestne mere je v maksimalni višini 4% obrestne mere za eno leto
na podlagi pogodbe, sklenjene z banko od
16. 11. 2003. Upravičencu se subvencionira obrestna mera za posojila v maksimalni
višini 20 mio SIT.
Med upravičene stroške ne spadajo
izdatki za nakup transportnih sredstev in
opreme z izjemo železniških vagonov.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči po
regionalni karti je 40% upravičenih stroškov posameznega projekta ali investicije,
ki se za majhna podjetja zviša za 15% in
za srednje velika podjetja 7,5% upravičenih
stroškov. Pri začetih investicijah mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo
ostati v občini vsaj 5 let.
2. Sofinanciranje posameznih ukrepov
v obliki dotacij
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo v obliki dotacij je 5,000.000 SIT.
– pridobitev standarda kakovosti, ki
je priznan v tujini so upravičeni stroški
do 45% upravičenih stroškov pridobitve
oziroma največ 350.000 SIT od 16. 11.
2003 dalje,
– stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov:
za mala in srednje velika podjetja se krijejo
stroški do 45% oziroma do maksimalne
višine 200.000 SIT od 16. 11. 2003 dalje.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj
25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let,
– prva udeležba na sejmu ali razstavi:
krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
do 350.000 SIT od 16. 11. 2003 dalje,
– odpiranje novih delovnih mest: pomoč
za nove zaposlitve se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za
zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni,
so ostali brez zaposlitve ali pa se spremeni
zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas. Če delavec ni občan Občine Vojnik,
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se sredstva dodelijo v 2/3 višini. Upravičenci
so delodajalci, ki so novo zaposlenega delavca zaposlili od 16. 11. 2003 dalje.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so
delni stroški bruto plač za obdobje dveh let
oziroma za zaposlitev delavca, ki:
– ni občan Občine Vojnik največ 200.000
SIT,
– je občan Občine Vojnik največ 300.000
SIT,
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi največ 400.000 SIT.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na
osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v
primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in
zaposlovanju ljudi mora prejemnik pomoči
prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih
virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nove
zaposlitve mora biti ohranjene najmanj
dve leti.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo
pravila za
– majhna podjetja, ki ima manj kot 50
zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva ter pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge
1. Vloga Občine Vojnik za posamezen
namen, ki se dobi v tajništvu občine v času
uradnih ur od 21. 6. 2004 dalje.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
Za subvencioniranje obrestne mere:
– pogodba o najemu posojila,
– bančni izračun realnih obresti za eno
leto.
Za pridobitev standarda kakovosti:
– dokazilo o plačilu,
– račun.
Za izdelavo projektne dokumentacije in
investicijskih programov:
– dokazilo o plačilu izdelave projektne
dokumentacije in investicijskih programov,
– račun.
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Za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
– dokazilo o plačilu za najem, postavitev
in delovanje stojnice,
– račun.
Za odpiranje novih delovnih mest:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje:
– A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni
list za s.p.,
– B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje o
celoletnem povprečju preteklih 12 mesecev
zaposlenih v podjetju pred odprtjem novega
delovnega mesta,
– dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu,
– potrdilo o stalnem prebivališču novo
zaposlenega,
– izjavo, da se novo zaposleni ukvarja
izključno z raziskovalno dejavnostjo,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba
najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali
dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk.
delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve
delavca iz določenega v nedoločen čas.
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 28. 6.
2004 do 19. 11. 2004. Vloga z zahtevanimi
dokazili mora biti poslana priporočeno po
pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Za čas prejema se šteje, ko je vloga oddana v tajništvu
oziroma oddana s priporočeno pošiljko po
pošti.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska
komisija za dodelitev sredstev za razvoj
malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev, ki jih bodo vlagatelji
prejeli v roku 40 dni po poteku roka za oddajo vlog.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali
po tel. 03/78-00-620 (Mojca) ali po e-mailu:
obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik
Ob-16395/04
Občina Tišina objavlja na podlagi Pravilnika za sofinanciranje letnih turističnih
programov v občini Tišina (v nadaljevanju:
pravilnik) (Ur. l. RS št. 62/04) in sklepa
občinskega sveta s 13. redne seje, z dne
21. 5. 2004
javni razpis
za pospeševanje društvene dejavnosti
na področju turizma v občini Tišina
v letu 2004
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je spodbujanje društev,
ki delujejo na področju turizma s sofinanciranjem njihove dejavnosti v obliki dotacij.
Za izvedbo ukrepa so v proračunu občine
Tišina za leto 2004 predvidena sredstva v
višini 350.000 SIT.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci so društva, krožki in združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena
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3. člen
(splošni pogoji)
Namen: sredstva občinskega proračuna
se namenijo za izvedbo strokovnega dela,
prireditev, sodelovanja med društvi, izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev),
čistilnih akcij, promocije (organizacija razstav, demonstracij in sodelovanja na sejmih in razstavah), izdelave promocijskega
materiala, strokovnih publikacij in druge
dejavnosti društev. Sredstva za investicije v prostore društva niso predmet tega
razpisa.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih vlog do 60% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa
oziroma posamezne aktivnosti, če ni financirana v okviru programa.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci
predložijo najmanj naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– opisan in finančno ovrednoten letni
program dela oziroma aktivnost za tekoče
leto,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva,
4. člen
(nadzor in sankcije)
Nenamensko porabo sredstev po tem
razpisu in pravilniku spremlja in preverja
občinska strokovna služba pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga oseba
pooblaščena s strani župana. V primeru nenamenske porabe mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, v primerih navedenih
v 9. členu pravilnika.
5. člen
(rok in način oddaje vlog)
Rok za prijavo na razpis je odprt 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Informacije o razpisnih pogojih
in potrebni razpisni dokumentaciji dobijo interesenti na sedežu občinske uprave na Tišini 4 oziroma po telefonu št. 02/53-91-710.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na sedežu občine Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina.
6. člen
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
sprejetju sklepa občinskega sveta občine
Tišina.
Občina Tišina
Št. 032-14/04
Ob-16396/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Tišina (Ur. l.
RS, št. 62/04) ter sklepa občinskega sveta
s 13. redne seje, z dne 21. 5. 2004, objavlja
občina Tišina
razpis
za subvencioniranje obrestne mere
za dolgoročne kredite za podjetniške
naložbe v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je subvencioniranje obrestne mere za kreditiranje investicijskih projektov z namenom pospeševanja
drobnega gospodarstva v Občini Tišina.
– razpisana višina posojil je 30,000.000
SIT za podjetniške naložbe,
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– prosilec lahko vloži vlogo za subvencioniranje obrestne mere za kredit od najmanj
1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT,
– subvencija obrestne mere za kredite
znaša 3% skupne letne obrestne mere,
– doba vračanja kredita je do največ
4 leta,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
Za podjetniške naložbe lahko pravne
osebe zaprosijo tudi za delno poroštvo preko RRA Mura d.o.o. »Garancijske sheme za
Pomurje«.
2. Nameni, za katere se subvencionira
obrestna mera dolgoročnih kreditov.
Subvencija obrestne mere se dodeljuje
za najem kreditov za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za poslovne prostore;
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov;
– nakup opreme-osnovnih sredstev, razen nakupa transportnih sredstev in transportne opreme;
– nakup patentov, licenc, know-howa ali
nepatentiranega tehničnega znanja.
3. Upravičenci do prijave na razpis: na
sredstva za subvencionirane podjetniške
kredite se lahko prijavijo: gospodarske
družbe, ki spadajo med majhna in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki,
fizične in pravne osebe, ki so v postopku
registracije.
4. Rok za prijavo in razpisna dokumentacija:
– rok za prijavo na razpis je odprt do 30
dni od objave tega razpisa;
– informacije o razpisnih pogojih in potrebni razpisni dokumentaciji dobijo interesenti na sedežu občinske uprave na Tišini
4 oziroma po telefonu št. 02/ 53-91-710;
– vloge z vso zahtevano dokumentacijo
se oddajo v dveh izvodih na sedežu občine
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
Občina Tišina
Št. 801-1/2004
Ob-16402/04
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju prireditev na
območju Občine Divača (Uradni list RS,
št. 54/04)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev na območju
Občine Divača v letu 2004
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 4,436.500 SIT.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko
vložijo:
– kulturna, turistična in športna društva,
ki bodo oziroma so organizirala prireditve na
območju Občine Divača v letu 2004 in imajo
sedež na območju občine Divača, ter so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti na območju Občine
Divača, ki organizirajo prireditve na območju
Občine Divača v letu 2004,
– javni zavodi s sedežem v Občini Divača, ki bodo oziroma so organizirali prireditve
na območju Občine Divača v letu 2004,
– kulturna, turistična in športna društva,
ki so organizirala prireditve izven območja
Občine Divača so upravičena do sredstev le
v primeru, da jim občina ni mogla zagotoviti
ustreznih prostorov za izvedbo omenjenih
prireditev.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
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– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja...), ki so potrebna za izvedbo
prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna.
4. Iz proračuna Občine Divača se sofinancira:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve,
– kompleksne prireditve in
– manjše vaške prireditve.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za gospodarstvo v času
uradnih ur. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobite na tel. 05/73-10-937, Nataša Macarol.
6. Dostava vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Prireditve v letu 2004« osebno
ali po pošti do 14. 7. 2004 do 12. ure na
naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 801-1/2004
Ob-16403/04
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 6. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača
(Uradni list RS, št. 54/04)
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača v
letu 2004
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 5,500.000 SIT.
2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost pihalnih orkestrov,
– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,
– dejavnost likovne, fotografske, video in
filmske skupine,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko
vložijo:
– izvajalci programov kulturnih društev,
ki imajo sedež na območju Občine Divača,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu in

plan finančnega poročila in plan načrtovanih
aktivnosti za tekoče leto.
4. Predmet sofinanciranja so programi
kulturnih društev v letu 2004.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za kulturo v času uradnih
ur. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/73-10-937, Nataša
Macarol.
6. Dostava vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Kultura« osebno ali po pošti
do 7. 7. 2004 do 16. ure na naslov Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih
dneh po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 799-1/2004
Ob-16404/04
Občina Divača objavlja na podlagi
3. člena Pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini
Divača (Ur. l. RS, št. 60/02 in 54/04)
javni razpis
za ohranjanje in pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Divača za leto 2004
I. Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Divača se
odobravajo za naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
1.1. Višina razpisanih sredstev je
1,500.000 SIT.
1.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine
Divača,
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka
v javno potrošnjo.
1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov
prevoza mleka je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A-podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun(i) za prevoz mleka s potrdilom
o plačilu,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
2.1. Višina razpisanih sredstev je
550.000 SIT.
2.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača ter
redijo živali v Občini Divača.
Financira se do 50% stroškov za prvo
osemenitev govejih plemenic v tekočem
letu.
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2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo
osemenitev govejih plemenic za leto 2003
je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A-podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– fotokopija pripustnega lista,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
3. Sofinanciranje stroškov analiz zemlje,
krme, sadja
3.1. Višina razpisanih sredstev je
150.000 SIT.
3.2. Upravičenci in višina sredstev:
upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Divača.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Divača,
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo
na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme,
sadja za leto 2003 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerega se analiza nanaša na območju
Občine Divača,
– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu
z letnim programom Kmetijske svetovalne
službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
4. Sofinanciranje stroškov poskusnega
sajenja novih sort
4.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000
SIT.
4.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača.
Krije se do 100% materialnih stroškov
–to je strošek nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.
4.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Divača,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne
službe.
4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje poskusnega sajenja novih sort
za leto 2003 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu),

7.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec je član čebelarskega društva in ima stalno prebivališče na območju
Občine Divača,
– upravičenec je vključen v poklicno šolo
za čebelarje in si bo po končanem šolanju
pridobil državni certifikat za čebelarje.
7.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov pri usposabljanju čebelarjev za pridobitev državnega certifikata za
čebelarjev letu 2004 je potrebno priložiti:
– potrdilo o članstvu v društvu, ki ga izda
Čebelarsko društvo,
– potrdilo o opravljeni poklicni šoli,
– kopija plačilnega naloga s potrdilom o
plačilu šolnine.
III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača v času uradnih ur v ponedeljek
in petek od 8. do 12. ure, v sredo od 8. do
12. ure in od 14. do 16.30, ter na sedežu
Kmetijsko svetovalne službe v Sežani, Sejmiška pot 1A.
IV. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za
razpis« osebno ali po pošti do 20. 7. 2004
za prvo obravnavo oziroma najpozneje do
30. 11. 2004 za drugo obravnavo, na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača. V prvi obravnavi bodo upoštevane
tudi vloge, ki se nanašajo na mesec december 2003 in niso bile upoštevane v razpisu
za leto 2003.
Če se v prvi obravnavi izkoristijo vsa
sredstva za določen namen, se naknadno
prispele vloge ne obravnavajo.
V. Komisija bo prvič obravnavala popolne vloge prispele do 20. 7. 2004, ter drugič
vloge prispele v času od 21. 7. 2004 do
30. 11. 2004. Nepopolnih in neutemeljenih
vlog komisija ne bo obravnavala.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
petnajstih dneh od dneva poteka roka za
vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v
osmih dneh po njegovem sprejemu.
Občina Divača

– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerem se izvaja poskusno sajenje na območju Občine Divača,
– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske
svetovalne službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
5. Sofinanciranje strokovnih programov,
ter prireditev in aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva
5.1. Višina razpisanih sredstev je
550.000 SIT.
5.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so društva in neprofitne organizacije
s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine Divača. Upravičenci so lahko
tudi društva in neprofitne organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Divača, če izkažejo,
da je vsaj ena petina registriranih članov iz
Občine Divača.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa oziroma aktivnosti.
5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev za leto 2003 je
potrebno priložiti:
– potrdilo o registraciji,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– fotokopije računov o izvedenih nalogah oziroma predračunov za predvidene
aktivnosti (najem stojnice na predstavitvah,
izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije…),
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
6. Sofinanciranje stroškov pri zdravljenju
čebeljih družin pri zatiranju varoje
6.1. Višina razpisanih sredstev je
150.000 SIT.
6.2. Upravičenci in višina sredstev:
upravičenci so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača in imajo
stojišča (čebelnjake) v letu sofinanciranja
postavljene v Občini Divača. Sofinancira
se do 30% stroškov enkratnega zdravljenja
čebeljih družin z zdravili, ki so registrirana v
Republiki Sloveniji.
6.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– stalno prebivališče v občini Divača,
– lokacija stojišča čebelnjaka v letu sofinanciranja v Občini Divača.
6.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih
družin – zatiranje Varoje v letu 2004 je potrebno priložiti:
– potrdilo Nacionalnega veterinarskega inštituta glede števila družin in lokaciji
stojišča,
– računi za nakup zdravil in potrdilo o
plačilu računov,
– osebni dokument, na podlagi katerega
je razvidno stalno prebivališče.
7. Sofinanciranje stroškov usposabljanja čebelarjev za pridobitev državnega
certifikata
7.1. Višina razpisanih sredstev je
150.000 SIT.
7.2. Upravičenci in višina sredstev:
upravičenci so člani čebelarskega društva,
ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača. Sofinancira se do 20% stroškov
za vključitev v poklicno šolo za pridobitev
državnega certifikata za čebelarje.
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Št. 822/2004
Ob-16514/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št.
54/04) Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača za
leto 2004
I. Občina Divača bo v letu 2004 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in vrtec.
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Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
III. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2004 je
4,700.000 SIT.
IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v občini
Divača (Uradni list RS, št. 54/04).
V. Rok za prijavo programov je do srede,
7. 7. 2004 do 12. ure, na kar naj računajo
tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po
pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo
naslova naročnika in vidno oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini
Divača za leto 2004. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni
občine Divača.
VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.:
05/7310-930.
VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da
mora prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav strokovna komisija ne bo
obravnavala.
VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli
v 15 dneh po preteku roka za oddajo prijav.
Občina Divača
Ob-16415/04
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini Radenci,
objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota,
Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Občino Radenci in Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen
Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska
Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska
Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT
razpis
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Radenci za leto 2004
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
kreditiranje pospeševanja razvoja malega
gospodarstva v Občini Radenci v skupni
višini 19,200.000 SIT za kreditiranje investicijskih projektov. Za kredite bo lahko RRA
Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50-70%, vendar
garancija ne more presegati 5,000.000 SIT.
2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki zaposlujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj investicije na območju Občine Radenci.
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Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom,
družbam in zadrugam s področja gospodarstva,
4. drugim pravnim osebam s področja
malega gospodarstva.
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine,
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna mesta,
3. zaposluje nezaposlene z območja
občine,
4. ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Pogoji za dodelitev kreditov
3.1. Krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite je 5,5% letno
nominalno,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.2 Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– majhna podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
3.3 Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
4. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz »obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
Radenci, tel. 02/566-96-10, g. Ivanuša,
– RRA MURA d.o.o., Lendavska 5/a,
Murska Sobota, tel. 02/536-14-64, g. Wolf
oziroma ga. Vitez Gomboši.
Obvezne priloge so:
1. obrazec – vloga;
2. opis investicijskega vlaganja na
obrazcu “Poslovni načrt” za projekt do
3 mio SIT, za zahtevnejše projekte pa
poslovno/investicijski elaborat v skladu z
zahtevami bank;
3. za s.p. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov (DURS), fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od krajevno pristojne izpostave DURS)
in zemljiškoknjižni izpisek; za gospodarske
družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v
sodni register z vsemi prilogami;
4. potrdilo o matični številki in potrdilo o
davčni številki za gospodarske družbe;
5. davčno napoved za zadnji dve leti
poslovanja z vsemi prilogami in zadnjo odločbo o davku na dohodek iz dejavnosti za
s.p. oziroma bilanco stanja in izkaz uspeha
za gospodarske družbe;

6. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe potrdilo o
poravnanih dospelih davkih in prispevkih);
7. gradbeno dovoljenje, kupoprodajne
pogodbe ali predračune za nabavo opreme
ali posodobitev poslovnega procesa.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih
na Občino Radenci, Radgonska cesta 9,
Radenci.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
30. 11. 2004.
7. Obdelava vlog
Obravnava prispelih vlog bo praviloma
vsak mesec.
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 30
dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
Občina Radenci
Regionalna razvojna agencija Mura
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Ob-16517/04
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2004 in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Zagorska noč 2004«
ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Zagorska noč
2004« ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi, ki obsega organizacijsko tehnični del in programski del.Prireditev bo dne
7. avgusta 2004 od 21. ure dalje.
Ponudnik mora ponuditi izvedbo projekta
kot celote, ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj
izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov s
postavitvijo dveh odrov na lokacijah pred
stavbo DOM LO in pred tržnico »Pod uro« v
Zagorju ob Savi, tako da sta dne 7. avgusta
2004 do 20. ure prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Zagorska noč
2004« oziroma zagotovitev glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila: natančni pogoji in
zahteve,kaj mora ponudnik zagotoviti, so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
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dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten
in aktualen program v skladu z razpisnimi
pogoji.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev,ki so na razpolago za sofinanciranje prireditev »Zagorska noč 2004«, znaša
2,500.000 SIT in je zagotovljena v proračunu za leto 2004.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno
dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije
in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa,odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb: ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti naslov
naročnika z vidno oznako »Ponudba – Ne
odpiraj – Razpis Zagorska noč ter ime in
naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice
ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
5. 7. 2004 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2004
ob 13. uri v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba: Blanka Šmit, tel.
03/565-57-00.
Občina Zagorje ob Savi

po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše pogodbe, se šteje,
da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne
občine Maribor št. 01270-0100008403-Urad
Slovenska Bistrica.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način v določenem roku se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno
dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje – pritličje, Grajska ulica
7, Maribor, dne 6. 7. 2004 ob 9. uri.
VII. Višina kavcije: dražitelji morajo
najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št.: 01270-0100008403 – Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnin« in oznako točke pod
katero se nahaja poslovni prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije: plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od dneva dražbe.
Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo.
IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
ki imajo sedež na območju RS oziroma na
območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani
države članice EU. Pravne osebe morajo
pred pričetkom dražbe predložiti še izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od
30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, potrdilo o državljanstvu in osebni
dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. V kolikor takšnih
dokazil – potrdila o plačanih davkih in
prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem
jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Ob-16873/04
Občina Postojna objavlja na podlagi
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem (Ur. l. RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
V najem se odda naslednje poslovne
prostore:
– na Trgu padlih borcev 5 v Postojni -št.
113 v izmeri 8,11 m2 v I. nad., št. 303 v izmeri 15,75 m2 in št. 304 v izmeri 14,18 m2
oba v Man., s souporabo skupnega WC – za
pisarniško dejavnost,
– na Ljubljanski cesti 7 v Postojni – pritličje, v izmeri 78,75 m2 – za trgovsko dejavnost.

Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v
Občini Postojna.
Rok za prijavo je najkasneje do 28. 6.
2004. Vloge, ki morajo vsebovati podatke
o najemniku in njegovi dejavnosti, pošljejo
interesenti priporočeno po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna

Javne dražbe
Ob-16518/04
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu s
sklepom Mestnega sveta mestne občine
Maribor z dne 16. 6. 2003, Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
70/01, 30/02 in 56/02) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
1. poslovni prostor v kleti objekta Partizanska 28–30, Maribor (nezaseden) v
izmeri 74,40 m2, parc. št. 1151, vl. št. 874
k. o. Maribor – grad.
Izklicna cena je 10,900.000 SIT.
2. poslovni prostor v pritličju objekta
Vrazova 40, Maribor (zaseden) v izmeri
19,60 m2, prip. podvložek št. 2928/1 k. o.
Pobrežje.
Izklicna cena je 2,800.000 SIT.
3. poslovni prostor v II. nadstropju objekta Glavni trg 3, Maribor (zaseden) v izmeri
122,59 m2, parc. št. 1985, vl. št. 373 k. o.
Maribor grad.
Izklicna cena je 19,850.000 SIT.
4. poslovni prostor – lokal št. 19 v pritličju
na jugovzhodni strani v izmeri 32,93 m2 in v
kleti v izmeri 62,80 m2 objekta Koroška cesta 105, Maribor (zaseden), parc. št. 1793/3,
vl. št. E 12, B/9 k. o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 14,100.000 SIT.
5. poslovni prostor v pritličnem delu objekta Cankarjeva 30, Maribor (zaseden) v izmeri 55,59 m2, parc. št. 641/1, vl. št. 694 k.
o. Maribor – grad. Predkupno pravico imajo
etažni lastniki po SPZ-ju.
Izklicna cena je 8,500.000 SIT.
6. gostinski lokal v pritličnem in kletnem
delu objekta Celestrina 1 (nezaseden) v izmeri 191,27 m2, parc. št. 274/4, vl. št. 50
k. o. Celestrina. Predkupno pravico imajo
etažni lastniki po SPZ-ju.
Izklicna cena je 14,350.000 SIT.
Vse nepremičnine razen pod točko 1 in
točko 6 so zasedene z najemnikom za nedoločen čas.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse poslovne prostore je 50.000 SIT.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: uspešni dražitelj mora v roku 15 dni
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– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino 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 in 77/03).
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na telefon: 02/22-01-411. Za ogled
nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na telefon: 02/22-01-411.
XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje lahko s soglasjem župana do sklenitve
prodajne pogodbe postopek javne dražbe
ustavi.
Mestna občina Maribor

Razpisi delovnih
mest
Ob-16405/04
Svet Glasbene šole Črnomelj, Ulica
Mirana Jarca 3, 8340 Črnomelj, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja (reelekcija).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po
43., 53. in 145. členu Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ter
imeti pedagoške in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 5 let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov šole, s pripisom “za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Glasbena šola Črnomelj
Ob-16406/04
Svet Centra za socialno delo Izola, razpisuje na podlagi 32. člena Statuta Centra za
socialno delo Izola, delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Izola.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z Zakonom o socialnem varstvu,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka ali univerzitetna strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške,
pravne, upravne ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
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– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali
– višja strokovna izobrazba,
– 20 let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.
Direktor bo imenovan za mandatno
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Izola, Veluščkova 4, z oznako »Prijava za
razpis«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.
Center za socialno delo Izola
Št. 246
Ob-16407/04
Objavljamo prosti delovni mesti za:
– 2 učiteljici praktičnega pouka, ki izpolnjujeta zahteve:
– visoka izobrazba ustrezne smeri – diplomirana medicinska sestra,
– 3 leta delovnih izkušenj v zdravstveni
negi.
Delovni mesti razpisujemo za polni delovni čas, določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Zainteresirani, ki
izpolnjujejo pogoje naj pošljejo vlogo z dokazili (diploma), na naslov SZŠ Ljubljana,
Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Št. 111/04
Ob-16408/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Urad predsednika Vlade Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za delovno mesto
višji svetovalec na področju notranje
politike.
Naloge uradniškega delovnega mestaje
mogoče opravljati v treh zaporednih naizivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in
višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, ekonomske ali druge ustrezne
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
“tajno”.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoji
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 javni
uslužbenec opravljal v Uradu predsednika
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da prijave z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj ter dokazili
o izpolnjevanju natečajnih pogojev pošljejo v
8 dneh od objave na naslov: Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije
dobite po tel. 01/478-15-80.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika vlade

Št. 181-7/2004/2
Ob-16409/04
Skladno z 58. členom, drugim odstavkom 70. člena in prvim odstavkom 109. člena Zakona o javnih uslužbencih naročamo
objavo javnega natečaja za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za opravljanja pripravništva:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Pripravnik za določen čas 10 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje dela: univ. dipl.
ekonomist, finančna smer.
4. Dodatna znanja: višje znanje angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj,
naveden v točki 3 in 4, k prijavi priložiti fotokopijo ustreznega dokazila.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za pripravnika«.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Mariana
Jančar Kac, tel. 30-83-178, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Št. 1-118/2004
Ob-16411/04
Sodnik za prekrške v Ljubljani objavlja
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Sodnik
za prekrške Ljubljana, Mala ulica 3, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec.
3. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II, višji pravosodni svetovalec I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoj: pravniški državni izpit
oziroma pravosodni izpit.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena zakona o javnih uslužbencih.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem oziroma pravosodnem
izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, 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 6 mesecev (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
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Upoštevali bomo samo prijave, ki jim
bodo predložena vsa dokazila.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok
za obvestilo o izbiri: pisne ponudbe z opisom
delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Sodnik za prekrške Ljubljana, Mala ulica 3, 1000 Ljubljana
(z oznako: »javni natečaj«).
7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: Elza Novina, tel.
01/474-09-45.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in s 4-mesečnim poskusnim delom.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Sodnik za prekrške v Ljubljani

Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna
komisija bo v izbirnem postopku presojala
strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (Kadrovska služba) ali na elektronski naslov natasa.poc@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (N. Poč).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Su 010603/2004
Ob-16544/04
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah objavlja natečaj za uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
za določen ačs, do izvolitve novega sodnika, s polnim delovnim časom.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu: višji
pravosodni svetovalec III, II in I.
Kraj delovnega mesta: Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje (drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku iz
prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče Šmarje pri Jelšah, Urad predsednice sodišča.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo pri vodji urada predsednice sodišča, Mateji Hercl, tel. 03/818-32-53.
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah
Ob-16545/04
Svet zavoda Osnovne šole Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica
na Krki, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah
ter kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Jožeta
Gorjupa, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, z oznako “Prijava za razpis
ravnatelja.”
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Št. 020-08-1-55/04
Ob-16865/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
objavlja prosta delovna mesta:
1. Svetovalec v Direktoratu za prostor
v Uradu za graditev in sistem prostora v
Sektorju za sistemsko-pravna vprašanja.
Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, arhitekturne, gradbene, upravne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
2. Pripravnik v Direktoratu za energijo, za uradniško delovno mesto svetovalca II in sicer za čas usposabljanja za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– znanje angleškega jezika;
– poznavanje evropske zakonodaje;
Predpisane delovne izkušnje pod točko
1. se skrajšajo na 8 mesecev v primeru, da
kandidat ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem. Z izbranim kandidatom pod
točko 1. bomo sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom,
pod točko 2. za določen čas v trajanju 10
mesecev za čas oprave državnega izpita
iz javne uprave. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za okolje,
prostor in energijo v Ljubljani.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. 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 morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
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Št. 112-8/2004/3-1111
Ob-16872/04
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za promet na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
9064-28/04 z dne 25. 5. 2004 objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja Uprave Republike Slovenije
za civilno letalstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem,
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi 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.
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 državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
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jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/03 in
906-2/03-1, objavljeni na spletni stani Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
– www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– znanja s področja upravljanja in vodenja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za direktorja Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo imenovala
Vlada Republike Slovenije in sicer za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 19A.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
civilno letalstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v
roku 30 dni od dne objave.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. št. 01/478-16-50.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije dr. Grega Virant,
Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za
organizacijo in razvoj uprave, Šmartinska
152, tel. št. 01/587-45-00. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati
bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 102-04-68/03
Ob-16874/04
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) objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Občinski upravi Mestne
občine Ptuj, ki se opravlja v nazivih svetovalec II, svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj za visoko strokovno
izobrazbo oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows,
ter znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina, francoščina).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– 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 alineje;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom;
– ustrezne reference oziroma dokazila o
znanju tujega jezika.

Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu svetovalca v nazivu svetovalec II v prostorih Občinske uprave Mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojna Anica Korošec, tel.
02/748-29-73.
Mestna občina Ptuj
Št. 102-04-68/03
Ob-16875/04
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), Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom
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ter znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina, francoščina).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občinske uprave Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj

– predpisan obrazec iz 2. alinee 5. točke
tega besedila (obrazec Prošnja za štipendijo
za programe Usposabljanje Media) ter obvezne priloge:
– izpis iz sodnega registra ali obvestilo o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga
izda Ajpes in ne sme biti starejši od šestih
mesecev, za pravne osebe, ali potrdilo o
prebivališču v RS za fizične osebe;
– izjava predlagatelja;
– potrdilo o izboru na šolanje in usposabljanje v program izobraževanja, ki sodi
v program Usposabljanje Media za leto
2004.
Vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku (razen angleške različice
predpisanega obrazca, ki mora biti izpolnjen
v angleškem jeziku) in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Usposabljanje Media 2004 ugotavlja pristojna oseba
za vodenje postopka poziva, ki jo imenuje
direktor Filmskega sklada.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Kriterij poziva
Kriterij za dodelitev sredstev je izbor na
šolanje in usposabljanje v programe izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje
Media za leto 2004 (program za usposabljanje strokovnjakov s področja audiovizualne industrije v Evropi s podporo programa
Media Plus).
Uporaba kriterijev
Izbrane bodo vloge za udeležbo v programih izobraževanja, katerih predlagatelj in
predlog bo izpolnjeval kriterij poziva Usposabljanje Media 2004. Izbirna komisija bo
ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki
bodo navedeni na prijavnem obrazcu in v
obveznih prilogah.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Miklošičeva cesta 38/V, 1000 Ljubljana, do 27. 9. 2004 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj – prijava na poziv usposabljanje Media
2004”. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriterijem poziva
Usposabljanje Media 2004.
Pristojna oseba za dajanje informacij in obvestil: Tanika Šajatović, vodja

Ob-16962/04
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, razpisuje delovni mesti:
– učitelja slovenskega jezika,
– pedagoga in učitelja podaljšanega
bivanja.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
osmih dneh na naslov šole.
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert
Št. 111-72/04-0515
Ob-16966/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem 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 okrožnega
sodnika, določene v 10. 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

Druge objave
Ob-16536/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03,
5/04, 16/04), pogodbe o financiranju in
izvedbi javnega kulturnega programa v
obdobju 2004-2005 (št. 3511-04-408802),
sporazuma o dotaciji za poslovanje št.
2004 – 0262, navodil Evropske komisije
EAC.C3/JJ D (2003) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 6/03, 97/03),

Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje šolanja in usposabljanja v programih
izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media za leto 2004
(v nadaljevanju: poziv Usposabljanje
Media 2004)
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad; Miklošičeva cesta 38/V, Ljubljana (v nadaljevanju
Filmski sklad).
Predmet poziva: predmet poziva Usposabljanje Media 2004 je zbiranje predlogov
za sofinanciranje šolanja in usposabljanja v
programih izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media za leto 2004.
Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Usposabljanje Media 2004 znaša
3,800.000 SIT.
Obdobje za porabo sredstev: dodeljena
sredstva iz poziva Usposabljanje Media
2004 morajo upravičenci porabiti v letu
2004.
Razpisni roki: poziv Usposabljanje Media
2004 je odprt od 18. 6. 2004 do 27. 9. 2004
oziroma do porabe sredstev.
Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Usposabljanje
Media 2004 obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec: obrazec Prošnja za
štipendijo za programe Usposabljanje Media (v slovenskem in angleškem jeziku);
– Izjava predlagatelja.
Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti z
audiovizualnega področja ter fizične osebe
s prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Media Desk v Sloveniji je informacijski
urad programa EU Media Plus in Media
Training, katerega dejavnosti omogočata
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
in Evropska komisija.
Usposabljanje Media 2004 je program
za usposabljanje strokovnjakov s področja
audiovizualne industrije v Evropi s podporo
programa Media Plus.
Pogoji poziva
Upravičene osebe za predložitev vlog na
poziv Usposabljanje Media 2004 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti
z audiovizualnega področja – to dokažejo z
izpisom iz sodnega registra ali obvestilom o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga
izda Ajpes in ne sme biti starejši od šestih
mesecev, ali fizične osebe s prebivališčem v
Republiki Sloveniji – to dokažejo s potrdilom
o prebivališču v Republiki Sloveniji;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Filmskega sklada v letu 2003, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Filmskega sklada – to dokažejo s podpisano izjavo
predlagatelja;
– so izbrani na šolanje in usposabljanje
v programe izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media za leto 2004 – to
dokažejo s potrdilom o izboru na šolanje in
usposabljanje v program izobraževanja, ki
sodi v program Usposabljanje Media za
leto 2004.
Vloge na poziv Usposabljanje Media
2004 morajo vsebovati:
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Media
Desk,
01/431-31-75,
mediadesk.slo@film-sklad.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih Media Desk so pon., sre. in čet. od
10. do 14. ure.
Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada (od pon. – pet. od 10.
do 12. ure) ali na sedežu Media Desk med
uradnimi urami (pon., sre. in čet. od 10. do
14. ure).
Dokumentacija poziva je dostopna
na spletni strani Filmskega sklada: http:
//www.film-sklad.si.
Dodatne informacije o programih izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje
Media za leto 2004
Dodatne informacije so predlagateljem na
razpolago v Vodiču 2004: “Kje se usposabljati v Evropi”, možnosti usposabljanja strokovnjakov s področja audiovizualne industrije v Evropi, dostopnem na spletni strani: http:
//europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_
en.html.
Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Usposabljanje Media 2004, bo potekala po vrstnem redu prispetja. Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se
za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
Filmski sklad bo predlagatelje o svojih
odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po
zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Filmski sklad Republike Slovenije
javni sklad
Ob-16416/04
Konditor, družba pooblaščenka d.d., - v
likvidaciji, skrajšana firma: Konditor d.d., - v
likvidaciji, sedež: Koprska 100, 1000 Ljubljana, matična številka: 1606301, obvešča
javnost, da je Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 16. 1. 2004, s sklepom Srg 2003/09444,
v sodni register tega sodišča vpisalo začetek redne likvidacije družbe.
Družba Konditor d.d. - v likvidaciji hkrati
poziva morebitne upnike, da v roku 30 dni
po objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
pri likvidacijskemu upravitelju Poteza Skupina d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, faks
01/30-70-701.
Poteza Skupina d.d.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-156/2003-519
Ob-16399/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Beriša
Alena, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Beriša Alenu, roj. 18. 8. 1975 v Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
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Mariboru, Gospejna ulica 9 se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-575/2003-11
Ob-16419/04
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 Jenko Miroslavo, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Jenko Miroslavi, roj. 15. 10. 1906, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tržaška
cesta 23, 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.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-72/03-20
Ob-16417/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 8. 6.
2004 izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija, ki je nastala
s sklenitvijo Delničarskega sporazuma o
skupnem delovanju delničarjev v družbi
Cimos, avtomobilska industrija d.d., med
družbami Cimos, avtomobilska industrija
d.d., Cesta Marežanskega upora 2, Koper
(v nadaljevanju: Cimos d.d.), Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 56, Ljubljana,
Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih
in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu, Cimos Buzet
d.o.o., proizvodnja automobilskih dijelova
i odljevaka, Most 24, Buzet, Republika Hrvaška, Cimos ljevaonica Roč d.o.o., proizvodnja aluminijskih odljevaka, Stanica
Roč 21, Roč, Republika Hrvaška, Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper,
Triglav Steber II, PID d.d., Slovenska 54,
Ljubljana, in fizičnimi osebami Franc Krašovec, Korte 143 a, Izola, Zorko Kenda,
Benčičeva, 13, Koper, Dario Šik, Dekani
300, Dekani, Miroslav Škapin, Hrašče 11,
Podnanos, Vladimir Bukvič, Tumova 8,
Škofja vas, Celje, in Klaudio Ipša, Livade
13/2, Livade, skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla na podlagi
sklenitve Delniškega sporazuma o skupnem delovanju delničarjev v družbi Cimos
d.d., pri čemer skupni delež podpisnikov v
osnovnem kapitalu Cimosa ne bo padel pod
51% vseh delnic.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju stanja konkurence na upoštevnem trgu proizvodnje in
prodaje delov za ročno zavoro za vozila
tipa BMW in trgu prodaje ročnih zavor za
vozila tipa BMW ni izkazan resen sum, da
bi bila koncentracija neskladna s pravili
konkurence. Razlogi in cilji koncentracije
so v skladu z določili veljavne zakonodaje
in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel
sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-10/2004-13
Ob-16418/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 7. 6.
2004 izdal odločbo, v kateri je skladno
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Fakt, poslovne storitve d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana (v nadaljevanje: Fakt),
in Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.,
Emonska 8, Ljubljana (v nadaljevanju:
GPG), skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
pogodb o kupoprodaji delnic. Na podlagi
teh pogodb bo družba Fakt pridobila izključni nadzor nad družbo GPG.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju stanja konkurence na upoštevnem trgu investiranja v
gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov, na trgu gradbenih storitev in na trgu
prodaje betona, ni izkazan resen sum, da
bi bila koncentracija neskladna s pravili
konkurence. Razlogi in cilji koncentracije
so v skladu z določili veljavne zakonodaje
in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel
sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-20/2004-3
Ob-16453/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 10. 6.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je priglašena
koncentracija podjetij STP Leasing d.d.,
Vilharjeva 29, Ljubljana, in Vele, d.d.,
Trgovska družba, d.d., Ljubljanska cesta
64, Domžale skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Družba STP Leasing d.d., Vilharjeva 29,
Ljubljana je na podlagi pogodb o prodaji in
nakupu delnic pridobila večinski lastniški
delež in s tem nadzor v družbi Vele, d.d.,
Trgovska družba, d.d., Ljubljanska cesta 64,
Domžale.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave
gospodarskih družb
Št. 168/04
Ob-16519/04
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe Trgovsko podjetje Potrošnja
d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
pod vložno številko 10209300 objavlja
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani
dne 11. 6. 2004 predložena pogodba o pripojitvi družbe Trgovsko podjetje Potrošnja
d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, k družbi
ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10, ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet družbe.
Delničarje se obvešča, da bo skupščina
družbe 27. 7. 2004 odločala o predlogu sklepa o soglasju za pripojitev družbe Potrošnja
d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, kot prevzete družbe k družbi ERA d.d., Velenje, kot
prevzemne družbe. Delničarjem družbe je
na sedežu družbe omogočen pregled listin
v postopku pripojitve, kot jih določa drugi odstavek 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah. Delničarjem se na njihovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
posreduje prepis navedenih listin.
Potrošnja d.d., Zagorje ob Savi
uprava družbe
Št. 90
Ob-16532/04
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Celju pod vložno številko 1/01725/00 objavlja
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Celju dne
14. 6. 2004 predložena pogodba o pripojitvi
družbe Trgovsko podjetje Potrošnja d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, k družbi ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d.,
Velenje, Prešernova 10, ki jo je pred tem
pregledal nadzorni svet družbe. Delničarje
se obvešča, da bo skupščina družbe 23. 7.
2004 odločala o predlogu sklepa o soglasju
za pripojitev družbe Potrošnja d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, kot prevzete družbe
k družbi ERA d.d., Velenje, kot prevzemne
družbe. Delničarjem družbe je na sedežu
družbe omogočen pregled listin v postopku
pripojitve, kot jih določa drugi odstavek 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjem se na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno posreduje
prepis navedenih listin.
ERA d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-16539/04
Na podlagi prvega odstavka 516. člena
in 528. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) uprava Abanke Vipe d.d. objavlja, da je dne 9. 6. 2004 predložila sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani notarski odpravek
pogodbe o pripojitvi
opr. št. SV 427/04, ki sta jo dne 7. 6.
2004 v obliki notarskega zapisa sklenili

Abanka Vipa d.d., kot prevzemna banka in
AVIP finančna družba d.o.o., kot prevzeta
finančna družba. Pogodbo o pripojitvi je
pregledal nadzorni svet Abanke Vipe d.d.
Edini družbenik prevzete finančne družbe,
Abanka Vipa d.d. se je na podlagi prvega
odstavka 532.c člena ZGD, z notarsko izjavo z dne 7. 6. 2004 odpovedal uporabi
določb o pregledu pripojitve po nadzornem
svetu prevzete finančne družbe.
Delničarje Abanke Vipe d.d. obveščamo,
da se pripojitev finančne družbe AVIP finančna družba d.o.o. izvede po postopku in na
način poenostavljene pripojitve, kot je določen v četrtem odstavku, v povezavi s prvim in
drugim odstavkom 528. člena ZGD. V skladu
z drugim odstavkom 528. člena ZGD, uprava
Abanke Vipe d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina Abanke
Vipe d.d. Na podlagi prvega odstavka 516.
člena in v povezavi s tretjim odstavkom 528.
člena ZGD delničarje Abanke Vipe d.d. obveščamo, da imajo v roku enega meseca na
vpogled vse listine iz drugega odstavka 516.
člena, v povezavi s četrtim odstavkom 528.
člena ZGD, da jih pregledajo vsak delavnik
od 9. do 15. ure, v sekretariatu na sedežu
Abanke Vipe d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana. Delničarje Abanke Vipe opozarjamo na
njihovo pravico odločanja o soglasju za pripojitev. V skladu s tretjim odstavkom 528. člena
ZGD odloča o soglasju za pripojitev skupščina Abanke Vipe d.d., kadar delničarji Abanke
Vipe d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, v roku enega meseca,
zahtevajo sklic skupščine. V skladu s četrtim
odstavkom 528. člena ZGD in ob upoštevanju pravnega dejstva, da je Abanka Vipa d.d.
imetnica celotnega poslovnega deleža prevzete finančne družbe AVIP finančna družba
d.o.o., Abanka Vipa d.d., kot edini družbenik
prevzete finančne družbe, samostojno odloča o soglasju za pripojitev. V skladu s prvim
odstavkom 459. člena ZGD se odločitev o soglasju za pripojitev vpiše v knjigo sklepov prevzete finančne družbe AVIP finančna družba
d.o.o. Edini družbenik prevzete finančne
družbe odloča o soglasju za pripojitev v roku
enega meseca od predložitve pogodbe o pripojitvi sodnemu registru.
Abanka Vipa d.d.
uprava
Št. 74/2004
Ob-16540/04
Družba Fidifarm podjetje za proizvodnjo in trženje fitodietetskih izdelkov, d.o.o.,
Brodišče 32, 1236 Trzin, je Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne 25. 5. 2004 predložila
delitveni načrt v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe, družbe
Fidimed podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o. Upniki družbe imajo pravico zahtevati
brezplačen prepis delitvenega načrta, ki jim
ga mora družba dati najkasneje naslednji
delovni dan po podani zahtevi.
uprava družbe Fidifarm d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-16414/04
Skupščina družbe Ekobon, d.o.o., Zevnikova ulica 11, 4000 Kranj, je dne 25. 5. 2004
na svoji seji sprejela naslednji sklep:
osnovni kapital družbe se zniža za
70,000.000 SIT, kar predstavlja denarno
izplačilo.

Št.
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Na podlagi citiranega sklepa skupščine,
direktor družbe objavlja njen sklep in poziva
upnike na dan objave, da se takoj zglasijo
v družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ekobon, d.o.o.
Ob-16456/04
ABC TRADING – Trgovina in storitve
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska ulica 11,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, številka vložka 1/02233-00,
matična številka 5925347, drugič objavlja
sklep edinega družbenika družbe z dne
29. 12. 2003, da se osnovni kapital družbe
efektivno zmanjša od 1.485,000.000 SIT na
5,000.000 SIT.
V smislu 454. člena ZGD se poziva
eventualne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Direktor družbe
ABC Trading
Darko Pejnović, univ. dipl. ek.
Št. 75/04

Ob-16864/04

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., 6000 Koper, Ferrarska 10
povabilo k vpisu delnic
na podlagi sklepa uprave o povečanju
osnovnega kapitala po osnovi
odobrenega kapitala z izdajo novih
delnic
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 14. 6. 2004 na podlagi
pooblastila iz 5. člena Statuta zavarovalnice
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala po osnovi odobrenega kapitala z izdajo
novih delnic, ki se glasi:
1. Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., ki znaša 1.613,160.000
SIT, se poveča za 300,000.000 SIT, tako da
bo znašal po povečanju 1.913,160.000 SIT.
Povečanje se opravi z izdajo 30.000 novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene nove delnice 10.000 SIT in
emisijsko vrednostjo te delnice 10.000 SIT.
Najnižji znesek, ki mora biti vplačan ob nakupu delnic, je 300,000.000 SIT.
Delnice se izdajo na podlagi 5. člena
statuta zavarovalnice, ki pooblašča Upravo,
da v roku 5 let od vpisa sklepa o odobrenem
kapitalu v sodni register poveča osnovni kapital zavarovalnice za 806,580.000 SIT z izdajo novih delnic.
2. Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev
pravice je zadnji dan roka za vpis 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 zavarovalnice.
Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo delnice ne glede na njihov delež v
osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer
se bo upoštevalo pravilo prednosti glede na
vrstni red vpisa do popolnega prevzema
vseh izdanih delnic.
3. Povečanje osnovnega kapitala iz
1. točke tega sklepa se opravi in se nove
delnice izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji:
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Firma izdajatelja novih delnic TRIGLAV,
Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Vrsta in razred novih delnic
Nove delnice so navadne imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova delnica
daje njenemu imetniku pravice, določene s
statutom zavarovalnice za druge navadne,
že izdane delnice zavarovalnice. Vse delnice tvorijo en razred. Nove delnice so prosto
prenosljive.
Nominalna vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic je 300,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic je 300,000.000 SIT.
Način izdaje novih delnic
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic
v centralni register KDD je pooblaščena
Uprava zavarovalnice.
Način izplačila dividende
Dividende na nove delnice se izplačujejo
na način, določen s statutom zavarovalnice
in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri
čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2004 v višini, ki je
sorazmerna času od njihovega vplačila do
zaključka poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence se bo začel 21. 6. 2004 in bo
potekal do vključno 2. 7. 2004. Vpis in vplačilo delnic v drugem krogu se bo začel 5. 7.
2004 in bo potekal do vključno 15. 7. 2004.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane
na račun zavarovalnice pri Abanki Vipi,
d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, št.
05100-8011704885 najkasneje do izteka
roka za vpis teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem Nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vplačilo delnic
najdlje do 26. 7. 2004.
Rok za vrnitev vplačila v primeru neizdaje delnic
Če ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena
vplačila vrnjena v roku 120 dni po izteku
roka za vplačilo delnic.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se izročijo v skladu s
pravili KDD Centralne Klirinško depotne
družbe, d.d.
Odložni pogoj
Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic stopi v veljavo z dnem
in pod pogojem, da Nadzorni svet TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., da soglasje k temu sklepu.
Nadzorni svet TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., je dal soglasje k zgoraj navedenemu sklepu Uprave dne 17. 6.
2004.
Na podlagi drugega odstavka 313. člena
ZGD in v skladu z zgoraj navedenim sklepom Uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
da uveljavijo prednostno pravico do naku-
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pa novih delnic v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice
pred njegovim povečanjem (prednostni
upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne pravice se začne 21. 6. 2004 in traja do
vključno 2. 7. 2004. Nominalna in emisijska
vrednost novih delnic ter način njihovega
vpisa in vplačila so razvidni iz zgoraj navedenega sklepa Uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
tel. 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Sklici skupščin
Št. 7

Ob-16413/04

Popravek
V objavi sklica 9. zasedanja skupščine
delniške družbe Žito prehrambena industrija
d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14308/04, se v 3. točki
predlog sklepa 3.1 pravilno glasi:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček,
ki znaša 3.486,762.330,76 SIT, razporedi
kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
319,509.560 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 5. 7.
2004, v obliki dividende, ki je 920 SIT bruto
na delnico in se izplača do 30. 10. 2004;
– preostanek bilančnega dobička v višini
3.167,252.770,76 SIT se prenese v naslednje poslovno leto.
Uprava družbe Žito d.d.
Ob-16373/04
Na podlagi določil ZGD in 39. člena
Statuta družbe Autoemona zastopstva
in servisi d.d. Celovška 252, Ljubljana,
sklicujemo
deseto sejo skupščine
delniške družbe,
ki bo dne 21. 7. 2004 ob 13. uri v prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeljuje razrešnica za leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004 na predlog nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za leto 2004.
Udeležba na skupščini: če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne t.j. 21. 7. 2004 ob 14. uri.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala na podlagi dnevnega reda, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino: gradivo za dnevni
red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim
letnim poročilom in poročilom nadzornega

sveta, je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 13. do 14. ure.
Autoemona zastopstva in servisi d.d.,
uprava
Ob-16374/04
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
IMPOL d.d. Slovenska Bistrica uprava
družbe sklicuje
9. zasedanje skupščine
IMPOL d.d. Slovenska Bistrica,
ki bo v sredo, 21. julija 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina izvoli predlagano
sestavo organov skupščine: predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe IMPOL d.d. za leto
2003.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe IMPOL d.d., ki na
dan 31. 12. 2003 znaša 2.767,183.108,30 SIT
uporabi:
– za dividende delničarjem 80 SIT bruto
na delnico, kar znaša 325,040.000 SIT,
– za nagrade upravi v višini 21,628.000
SIT,
– za nagrade članom nadzornega sveta
v višini 7,210.000 SIT bruto.
Ostali del bilančnega dobička v višini
1.827,388.756,74 SIT ostane nerazporejen.
Polovica čistega dobička poslovnega
leta 2003 v višini 585,916.351,54 SIT se
prenese v druge rezerve iz dobička.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD, izplačajo do konca septembra 2004.
Upravi družbe se nagrada izplača v skladu s sklenjenimi individualnimi pogodbami.
Predsedniku in članom nadzornega sveta se izplača nagrada do konca septembra
2004 v sorazmerju z višino njihovih sejnin,
ki so jih prejeli v letu 2003.
3.2. Nadzornemu svetu in upravi družbe
IMPOL d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko hišo za
leto 2004 imenuje družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je
treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine. Gradivo, o katerem bo
sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe IMPOL d.d.
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Št.

od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine, vsak delovni dan od
8. do 10. ure.
IMPOL d.d., Slovenska Bistrica
uprava

dobička družbe, ugotovljena na dan 31. 12.
2003:
– čisti poslovni izid poslovnega leta
2003: -1.136,326.733,14 SIT,
– preneseni čisti dobiček / prenesena
izguba: 127,583.095,57 SIT,
– zmanjšanje
zakonskih
rezerv:
793,228.103,22 SIT,
– zmanjšanje
drugih
rezerv:
196,478.918,70 SIT,
– zmanjšanje splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala: 19,036.615,65
SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po sklepu
uprave: 0 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po sklepu
uprave in nadzornega sveta: 0 SIT,
– bilančni dobiček / izguba: 0 SIT.
2.2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2003.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2004
Predloga sklepa nadzornega sveta:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se
za revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 2004 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v Centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD tri dni pred skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, in
svojo udeležbo pisno prijavijo. Pisno prijavo je potrebno dostaviti družbi osebno ali s
priporočeno poštno pošiljko najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 17. 7. 2004.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovnice.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine priporočeno po pošti ali
jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta, letnim poročilom in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za
leto 2003, poročilom nadzornega sveta in
revizijskim poročilom bo na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure
v tajništvu družbe, v času od dneva sklica
in objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednica uprave
Vida Ribič Suhodolčan, univ. dipl. ek.

Ob-16375/04
Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
8. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v sredo, 21. 7. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 8. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki glasov sta imenovani Nataša
Podlipnik in Karmen Bavčar, za notarska
opravila se potrdi izbrano notarko Evo
Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003 in poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega
sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2003 znaša
1.178,236.773,89 SIT in je sestavljen iz:
– prenesenega dobička iz preteklih let v
višini 831,672.457,97 SIT, ki je sestavljen iz
naslednjih nerazporejenih dobičkov:
– 245,731.295,10 SIT iz leta 1998,
– 67,814.658,43 SIT iz leta 1999,
– 265,414.239,90 SIT iz leta 2000,
– 252,712.264,54 SIT iz leta 2002,
– preostalega čistega dobička poslovnega leta v višini 346,564.315,92 SIT.
Celotni čisti dobiček za leto 2003 pred
razporeditvijo v druge rezerve po sklepu
uprave in nadzornega sveta je znašal
655,321.070,27 SIT.
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.178,236.773,89 SIT se uporabi kot sledi:
Del bilančnega dobička iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 v višini
67,814.658,43 SIT in del bilančnega dobička iz leta 1998 v višini 150,915.909,57
SIT se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v skupni vrednosti 218,730.568
SIT, in sicer bruto 136 SIT na delnico.
Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine.
Del bilančnega dobička v višini
10,417.806 SIT iz nerazporejenega dobička iz leta 1998 se v skladu z 32. členom
Statuta družbe izplača v obliki udeležbe na
dobičku predsedniku in članom nadzornega sveta.
Preostali del bilančnega dobička v višini 949,088.399,89 SIT se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Dividende in udeležba na dobičku nadzornemu svetu se izplačajo v roku 60 dni
po sprejetju sklepa na skupščini.

3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
letu 2003.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana za
revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za
poslovno leto 2004.
Predlagatelj sklepa pod 4. točko dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno
in se hrani na sedežu družbe. Pravico
udeležbe na skupščini imajo le delničarji,
vpisani v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo v skladu s
40. členom statuta družbe prijavili udeležbo
na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Udeležence naprošamo, da prijavijo
svojo udeležbo in prevzamejo glasovalna
sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo
upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave
Št. 221

Ob-16376/04

Na podlagi 7.2. člena Statuta delniške
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
uprava družbe sklicuje
VIII. sejo skupščine
delniške družbe Labod konfekcija Novo
mesto, d.d.,
ki bo v torek, dne 20. 7. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Martelanc, za preštevalki glasov pa
Marjana Bukovec in Klavdija Murn.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marta Malič iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d. in konsolidiranimi
izkazi družbe, s poročilom nadzornega sveta ter sprejemanje bilančnega dobička za
poslovno leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
za poslovno leto 2003 je višina bilančnega
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Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija,
sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v ponedeljek, 26. 7. 2004 ob
12.30, v Idriji, na Lapajnetovi 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega letnega poročila se sprejme predlog o
uporabi bilančnega dobička in se podeli
razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2004
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2004 imenuje revizijska
družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
od dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
družbi po stanju na dan 30. 5. 2004, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno,
zastopniki pa so dolžni predložiti dokument
o zakonitem zastopstvu delničarja.
FOND d.d.
direktor:
Nikolaj Močnik
Št. 392

Ob-16378/04

Na podlagi 67. člena statuta družbe
IGMAT, Inštitut za gradbene materiale,
d.d., Polje 351 c, SI.-1260, Ljubljana-Polje,
uprava sklicuje
7. skupščino
delničarjev družbe IGMAT d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek, 27. 7. 2004 ob 15. uri
v prostorih IGMAT d.d., Polje 351c, 1260
Ljubljana-Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Sprememba članstva v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) V skladu z 58. členom statutom
družbe se z dnem 27. 7. 2004 odpokliče
člana nadzornega sveta Dušana Jereba in
na mesto njega izvoli za obdobje do 27. 7.
2006 Darjo Lesjak, univ. dipl. ek.
b) Sklep o zamenjavi člana nadzornega
sveta se prijavi v sodni register.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
A) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček v znesku 375,165.000
SIT se uporabi na naslednji način:
Dobiček leta 2003 v znesku 109,414.000
SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
Del dobička iz preteklih let, in sicer iz
leta 1999 v višini 19,338.400 SIT se razdeli
za dividende in nagrade upravi, delavcem s
posebnimi pooblastili in nadzornemu svetu,
kot sledi:
– 16,868.400 SIT za dividende,
– 750.000 SIT bruto za nagrado upravi,
– 1,020.000 SIT bruto skupno, za nagrado šestim zaposlenim s posebnimi
pooblastili,
– 350.000 SIT bruto za predsednika
nadzornega sveta,
– 350.000 SIT bruto skupno, za člana
nadzornega sveta.
Dividende in nagrade bodo izplačane
do konca novembra 2004. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Igmat d.d., na dan skupščine.
B) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico
direktorju družbe in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2003 ter njihovo delo
v poslovnem letu 2003 potrdi in odobri.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe v znesku
56,228.000 SIT se zmanjša za 25,555.000
SIT tako, da znaša 30,673.000 SIT.
Razlog zmanjšanja je prevelik obseg
osnovnega kapitala, glede na obseg dejavnosti in s tem povezano nižjo donosnostjo
osnovnega kapitala.
Osnovni kapital se zmanjša z umikom
25.555 lastnih delnic v nominalnem znesku
1.000 SIT, ki jih družba pridobi na podlagi
sedme alinee prvega odstavka 240. člena
ZGD, in sicer:
– paket 11.245 delnic družbe Modra linija Holding, Podjetje za financiranje, d.d. za
kupnino 502.038 EUR v SIT, po srednjem
tečaju Banke Slovenija na dan plačila,
– paket 5.623 delnic Slovenske odškodninske družbe, d.d. za kupnino 64,664.500
SIT in
– paket 8.687 delnic Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. za kupnino 99,900.500 SIT.
Plačilo za pridobitev delnic se opravi v
breme virov, določenih v tretjem odstavku
356. člena ZGD.

Uprava in predsednik nadzornega sveta prijavita sklep za vpis v sodni register.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa
skupščinskega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. Po vpisu
uprava družbe s sklepom razveljavi pravice
iz umaknjenih delnic.
V kapitalske rezerve se odvede znesek
25,555.000 SIT, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
Po umiku lastnih delnic znaša osnovni
kapital družbe 30,673.000 SIT. Razdeljen
je na 30.673 delnic v nominalnem znesku
1.000 SIT.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta:
Obstoječa dejavnost družbe se uskladi s
standardno klasifikacijo dejavnosti in razširi
z naslednjimi dejavnostmi:
72.300 Obdelava podatkov
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
Zaradi spremembe dejavnosti se spremeni peta točka statuta tako, da se glasi:
“petič:
Družba opravlja naslednje dejavnost:
45.110 Rušenje objektov in zemeljska
dela
45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.851 Prevajanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Družba sme opravljati tudi vse druge
posle, ki so potrebni za njen obstoj in za
opravljanje dejavnosti.
Sedma točka statuta se spremeni tako,
da se glasi:
“sedmič:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
30,673.000 SIT.
Osnovni kapital je razdeljen na 30.673
navadnih delnic po nominalni vrednosti
1.000 SIT (entisoč tolarjev, nič stotinov).
Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.”
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe. Prijave mora
uprava družbe prejeti najkasneje do petka,
23. 7. 2004.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.
Gradivo za skupščino (predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
predlagane spremembe statuta) je od objave sklica skupščine dalje, delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
Udeleženci lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 16. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe IGMAT d.d.

redno letno skupščino
družbe FMR HOLDING d.d., Idrija,
ki bo v ponedeljek, 28. 7. 2004 ob 13.30,
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega letnega poročila se sprejme predlog o
uporabi bilančnega dobička in se podeli
razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2004 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
od dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan 30. 5. 2004, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FMR HOLDING d.d.
direktor:
Milan Erjavec

Ob-16379/04
Na podlagi določil statuta družbe Gopek
d.d., sklicuje uprava družbe
12. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 29. 7. 2004, ob 15.15, na
sedežu družbe (menza) v Novi Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Imenujejo se organi skupščine po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
2. Seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta in odločanje o dodelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta. Skupščina dodeli razrešnico nadzornemu svetu
in upravi družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
24,146.077,32 SIT. Bilančni dobiček ostane
v celoti nerazporejen, o njegovi uporabi bo
odločeno v naslednjih letih.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za leto 2004 se imenuje revizorska družba
Tekos revizija d.o.o., Kobarid.
5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: upravo družbe se pooblašča, da v roku 18 mesecev od dneva tega sklepa izvrši nakup 10% lastnih
delnic v nominalni višini 4,880.500 SIT,
in sicer po ceni, ki ni nižja od 80% in ne
višja od 140% nominalne vrednosti delnice. Upravo družbe se pooblašča, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda
ali umakne vse pridobljene lastne delnice
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Upravo se pooblašča, da po zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi Statut, tako da se določbe

Statuta ujemajo z novimi dejstvi nastalimi
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Na seji lahko glasujejo le tisti delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo potrdijo pri Jež Zdenki, najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe pri Jež Zdenki in sicer vsak delavnik
med 14. in 15. uro.
Gopek d.d.
uprava družbe
Ob-16380/04
Na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe, sklicuje uprava
družbe
14. skupščino
Slip, d.d.,
ki bo 27. julija 2004, ob 16. uri v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2003 v višini 62,057.239,14 SIT ostane
nerazporejen.
c) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2003 in se upravi za poslovno
leto 2003 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 ter se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2003 podeli
razrešnica.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe in dopolnitve statuta, v katerem se v
3. členu statuta družbe dodajo naslednje
dejavnosti: J/65.220 Drugo kreditiranje
in J/65.230 Drugo finančno posredništvo,
d. n.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
določi čistopis statuta skladno s sklepom
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 27. 7. 2004. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
družbi pisno najavili svojo udeležbo na
skupščini. Prijava je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do vključno 23. 7.
2004.
Gradivo za skupščino je na vpogled pri
upravi družbe vsak delovni dan med 10. in
11. uro.
Slip, d.d.
uprava družbe
Ob-16381/04
Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9, Idrija, sklicujem

Stran

Ob-16382/04
Na podlagi statuta družbe FMR d.d., Arkova 43, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija
ki bo v sredo, 28. 7. 2004 ob 12.30, na
sedežu družbe v Idriji, Arkova 43.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine, imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003 in
s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
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Predlog sklepov: na podlagi sprejetega letnega poročila se sprejme predlog o
uporabi bilančnega dobička in se podeli
razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2004 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
od dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 26. 7. 2004, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FMR d.d.
uprava
Ob-16452/04
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj, sklicujem
9. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d.
ki bo v torek, dne 20. 7. 2004 s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju,
Ormoška cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milan Hebar, za preštevalca glasov pa Aleksandra Paušner delavka, Gradis
Gradnje Ptuj d.d. in Barbara Glavnik iz podjetja Ixtlan Forum d.o.o. iz Ljubljane, ki nudi
računalniško podporo skupščini.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim
poročilom uprave, z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta za
leto 2003.
2.2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2003 znaša 83.899.085 SIT, ostane
nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2003 ter se jima
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004:
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2004 se imenuje revizijska hiša Revizija
d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor.
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Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom, z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.
Pisno prijavo za udeležbo na skupščini je
potrebno deponirati v tajništvu družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini poslati tudi s priporočeno pošto. Rok za prijavo
je 17. 7. 2004. Delničarji, ki ne bodo pisno
prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati
na skupščini!
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe pri Aleksandri Paušner vsak delavnik od
dneva objave sklice skupščine dalje, in sicer
med 8. in 9. uro (tel. 02/787-58-01).
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o razumno
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek zastopanih delnic.
Gradis gradnje Ptuj d.d.
uprava
Ob-16520/04
Na podlagi 6.1. do 6.10. točke veljavnega Statuta delniške družbe Avtoprevoz
Tolmin d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 7. 2004 ob 9. uri
v pisarni uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Kumar Jožica. Za preštevalca glasov se imenuje Rutar Renata. Za notarja
se imenuje Edvard Sivec, notar iz Tolmina, ki bo sestavil notarski zapisnik o seji
skupščine.
2. Sprememba oziroma sprejem novega
statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se nov statut
družbe Avtoprevoz Tolmin d.d., v predloženem besedilu.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
po predlogu nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
se, kot posledica zmanjšanja članov nadzornega sveta, dosedanje člane nadzornega sveta (zastopniki interesov delničarjev):

– Zdenko Pavček,
– Aleksander Modrijan,
– Sandi Curk,
– Rok Habjan,
odpokliče z današnjim dnem in se za čas
od 26. 7. 2004 do 25. 7. 2008 izvoli naslednja člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev:
– Aleksander Modrijan,
– Sandi Curk.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki je predstavnica zaposlenih in
sicer z Renato Rutar.
4. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina članov nadzornega sveta se spremeni tako, da kot
plačilo za udeležbo na seji nadzornega
sveta predsednik nadzornega sveta prejme
70.000 SIT, člana nadzornega sveta pa po
50.000 SIT.
5. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 in s
sporočilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno leto
2003 po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2003.
6. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2003 po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: čisti bilančni dobiček za
poslovno leto 2003 v višini 24,051.000 SIT
se v celoti prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
7. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2004 po predlogu nadzornega
sveta
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Avtoprevoz d.d., Tolmin, za leto
2004 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 22. 7. 2004. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 05/3801-107. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno
navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, v splošno kadrovski službi družbe od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
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Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili točke 7.7 veljavnega statuta
istega dne ob 10. uri v istem prostoru z istim
dnevnim redom.
Avtoprevoz Tolmin d.d.
uprava

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalca glasov se izvoli Meto Turk
in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage Intihar.
2. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne
21. 5. 2004 o sprejemu Letnega poročila
za leto 2003.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke
d.d., ki znaša 400,558.000 SIT se v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 356.
člena ZGD in 22. člena Statuta zmanjša za
26,000.000 SIT z umikom že pridobljenih
26.000 lastnih delnic, nominiranih po 1.000
SIT tako, da po zmanjšanju osnovni kapital
družbe znaša 374,558.000 SIT in je razdeljen na 218.961 delnic oznake A in 155.597
delnic oznake B z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
kapitala obsegu poslovanja družbe.
Umik delnic družbe se izvede v breme
čistega dobička iz leta 2003.
Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe v sodni register s sklepom
razveljavi 26.000 umaknjenih delnic in izda
nalog za izbris delnic iz delniške knjige.
Statut družbe se uskladi z novo višino
osnovnega kapitala.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2003 znaša
159.367.000 SIT.
4.2. Dividenda za leto 2003 znaša bruto 92 SIT na delnico, kar znaša skupaj
34,373.868 SIT. O uporabi preostalega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnice, ki so v skladu lastnih delnic, na dan
izvedbe skupščine.
Rok za izplačilo dividende delničarjem je
60 dni od dneva sprejetja na skupščini.
4.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nazornega sveta Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d. v poslovnem letu 2003 in
članom uprave in nadzornega sveta v smislu drugega odstavka 282.a člena ZGDF podeli razrešnica.
5. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravo družbe, da kupuje v sklad
lastnih delnic z namenom umika kapitala in
z nameni, določeni v 1., 2., 3. in 6. alinei
240. člena ZGD. Vir za pridobitev lastnih
delnic so rezerve za lastne deleže. Uprava
družbe lahko izključi predkupno pravico pri
nakupu ali prodaji obstoječim delničarjem.
Družba bo kupovala lastne delnice po ceni,
ki bo višja od 1.000 SIT. Družba bo prodajala lastne delnice po ceni, ki bo najmanj
1.750 SIT. Družba oblikuje sklad lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala.
Uprava lahko umakne lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-

Ob-16521/04
Na podlagi tč. 6.3 statuta družbe Jasna
turizem d.d. Kranjska Gora, Vršiška 41,
sklicuje uprava družbe
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2004 ob 10. uri v Radovljici v prostorih Hotela Grajski dvor, Kranjska
cesta 2.
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: Katja Fic.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila za leto 2003, seznanitev s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi
čistega dobička obračunskega obdobja 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 2003.
Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček obračunskega obdobja 1. 1. 2003 do
31. 12. 2003 v višini 250.811 SIT ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: vzame se na znanje
odstop članov nadzornega sveta Andreja
Laznika in Estele Cetin Turk.
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev, se za mandatno obdobje štiri leta, ki začne teči z dnem izvolitve,
izvolita:
– Tomi Kržišnik, Kropa 107, 4245 Kropa,
– Mitja Peternelj, Zgornja Dobrava 3,
4246 Kamna Gorica.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 24. 8. 2004 ob
10. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo
na skupščini pisno napovejo vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
uprave družbe v Kranjski Gori, Vršiška cesta
41, vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
Jasna Turizem,d.d.
direktor:
Damjan Toman

Ob-16522/04
Na podlagi tč. 7.3 statuta družbe HGD
podjetje za hotelske in poslovne storitve,
d.d., Rimska cesta 11, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
4. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2004 ob 9. uri v Radovljici v prostorih Hotela Grajski dvor, Kranjska
cesta 2.
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: Katja Fic.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2003, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
odločanje o uporabi čistega dobička obračunskega obdobja 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
obračunskega obdobja 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003 v višini 11,797.000 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: vzame se na znanje
odstop članov nadzornega sveta Mitja Peternelja in Kristijana Glinšaka.
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev, se za mandatno obdobje štiri leta, ki začne teči z dnem izvolitve,
izvolita:
– Tomi Kržišnik, Kropa 107, 4245 Kropa,
– Peternel Mitja, Zg. Dobrava 3, 4246
Kamna Gorica.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 24. 8. 2004
ob 9. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar, ki je imetnik imenskih
delnic, vsaj 3 dni pred sejo skupščine pisno
napove svojo udeležbo na skupščini.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v poslovnih
prostorih družbe v Radovljici, Kranjska cesta
2, vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
HGD, d.d.
direktor:
Damjan Toman
Ob-16523/04
Na podlagi 273. člena ZGD in 41. člena
Statuta Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje
6. redno skupščino
Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d.
ki bo 22. 7. 2004 ob 18. uri v jedilnici
družbe v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu.
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nega kapitala. Ta sklep velja 18 mesecev
od sprejema.
6. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
družbe za poslovno leto 2004 revizijsko
hišo – KPMG.
7. Pobude in vprašanja.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva 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.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 10. 7. 2003 in ki bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem
sklica skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo
seznam prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt dve uri pred začetkom
skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 22. 7. 2004 ob 19. uri v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Št. 1100
Ob-16524/04
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. Vojkova ulica 9,
Postojna, sklicuje
9. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.
Vojkova ulica 9, Postojna,
ki bo v petek, dne 23. 7. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe Vojkova ulica 9, 6230
Postojna z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Viktor Zakrajšek.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik, Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Draga Intihar, Cesta 4. Maja 16, Cerknica.
2. a) Predložitev letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
in skupine GGP za poslovno leto 2003;
revizorjevega poročila za družbo Gozdno
gospodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevega poročila za skupino GGP oboje za
poslovno leto 2003, pisnega poročila nad-
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zornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno
leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Gozdno gospodarstvo Postojna,
d.d. in skupine GGP za poslovno leto 2003;
revizorjevim poročilom za družbo Gozdno
gospodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevim poročilom za skupino GGP oboje za
poslovno leto 2003 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine GGP za
poslovno leto 2003.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. na dan 31. 12. 2003
v višini 21,543.406,24 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave – direktorja in
članov nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 in jim podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2004
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica
30, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško – depotni družbi na
dan 20. 7. 2004, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.
Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled vsak
delovni dan pri Bernardi Fatur – Nikolić in
Darji Dolenc od 12. do 14. ure.
Predlogi delničarjev
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku
7 dni po objavi tega sklica.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor
Št. 168/04
Ob-16525/04
Na podlagi 4. točke Statuta družbe
Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, uprava družbe vabi
delničarje na

7. sejo skupščine
družbe Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,
Zagorje ob Savi,
ki bo v torek, dne 27. 7. 2004 ob 13. uri
v Gostišču Kum, Prešernova 1, Zagorje ob
Savi
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Danica
Klemenc, za preštevalki glasov pa Tanjo
Poljšak in Borico Butja. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se iz čistega dobička iz leta 2003
v višini 5,024.692,30 SIT odvede v zakonske rezerve 5% zneska čistega dobička v
vrednosti 251.234,62 SIT. Iz ostanka čistega
dobička v znesku 4,773.457,68 SIT se oblikuje bilančni dobiček, ki se uporabi za druge
rezerve iz dobička.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2003.
5. Sprejem sklepa o pripojitvi in soglasju
k pogodbi o pripojitvi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupčini, da sprejme naslednji sklep:
5.1. Družba Trgovsko podjetje Potrošnja,
d.d. Zagorje ob Savi, Kidričeva 1, se pripoji k
družbi ERA, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10, Velenje.
5.2. Skupščina družbe Potrošnja, d.d.
Zagorje ob Savi, daje soglasje k pogodbi
o pripojitvi družbe Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi k
družbi ERA, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10, Velenje.
Pogodba o pripojitvi družbe Potrošnja,
d.d. Zagorje ob Savi je priloga k temu
sklepu.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o., Celje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju na zadnji prijavni dan.
Gradivo za skupščino, vključno s sprejetim letnim poročilom, in poročilom nadzornega sveta ter celotnim pripojitvenim gradivom
po 516. členu Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri poslovni sekretarki Tanji Poljšak
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

66 / 18. 6. 2004 /

4167

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Skupščina bo sklepčna takoj, ne glede
na število prisotnih delnic.
Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava družbe

Ob-16528/04
Uprava družbe KOTO, d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana, sklicuje

Št. 07/2004
Ob-16526/04
Uprava družbe na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Stol, Industrija pohištva
d.d., Kamnik in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
7. redno sejo skupščine
delniške družbe Stol, Industrija pohištva
d.d., Kamnik,
ki bo v ponedeljek, 19. 7. 2004 ob 8.30, v
prostorih poslovne stavbe podjetja Stol d.d.,
Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli za predsednico skupščine Mojco Lukančič in dva preštevalca glasov.
Na seji bo navzoč vabljeni notar Janez
Novak.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave,
poročilom nadzornega sveta in podelitev
razrešnice.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom skupine Stol Kamnik
ter z računovodskim poročilom Stol d.d. za
leto 2003, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa št. 3: za revizorja skupine
Stol Kamnik za leto 2004 se imenuje Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana.
4. Seznanitev skupščine s spremembo
člana predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa št. 4: skupščina se seznani s spremembo člana predstavnikov
delavcev v nadzornem svetu.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
Stol d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, v tajništvu, vsak delavnik po objavi do dneva
skupščine med 10. in 12. uro.
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Pooblaščence hkrati prosimo, da v istem roku predložijo pisno pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, v tajništvu, II. nadstropje soba št.
203, upravne stavbe, Ljubljanska 45, in sicer najmanj petnajst minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
uro kasneje v istih prostorih z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih glasov.
Stol, d.d., Kamnik
uprava
Janez Pezdirc
Ob-16527/04
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,

Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica sklicuje
7. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v petek dne 23. 7. 2004, ob 8. uri
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica,
v jedilnici družbe in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna
telesa v naslednji sestavi: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič
iz Ljubljane, Kersnikova 5.
Za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin
Sevnica d.d.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2003. Izhajajoč iz potrjenega
letnega poročila bilančni dobiček družbe na
dan 31. 12. 2003 znaša 202,462.380,28
SIT. Celotni bilančni dobiček v znesku
202,462.380,28 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2003 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe Tanin Sevnica d.d. za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
družba ITEO Abeceda Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2003, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu
uprave, vsak delovni dan med 12. in 13. uro
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
zasedanja skupščine se lahko udeležijo in
na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 30. 6. 2004 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in ga shrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic
napovedati upravi družbe pisno vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci
morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
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14. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 2004, ob
8.30, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje gospod Saša Koštial, za
preštevalki glasov pa Ema Urh in Tatjana
Anžur.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2003 in o
njegovem stališču do revizijskega poročila
za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003 in s konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2003 ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi teh poročil za
poslovno leto 2003, skupaj z zavzetim pozitivnim stališčem nadzornega sveta do obeh
priloženih revizijskih poročil.
3. Odločanje o predlogu za uporabo
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1.: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave se bilančni dobiček družbe,
ki po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
1.238,099.767 SIT razporedi kot sledi:
– znesek 298,028.410 SIT se nameni
za izplačilo dividend delničarjem družbe, in
sicer v višini 470 SIT bruto na delnico. Do
izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo dva dneva po
seji skupščine družbe. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po seji skupščine. Lastne
delnice po določilih Zakona o gospodarskih
družbah niso upravičene do dividend. Vir
za izplačilo dividend so druge rezerve iz
dobička,
– preostali znesek 940,071.357 SIT se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4.1: na lastno željo se
odpokliče dosedanji član – predsednik nadzornega sveta, Aleš Okorn.
Predlog sklepa št. 4.2: na predlog nadzornega sveta se izvoli nova članica nadzornega sveta, Nevenka Črešnar Pergar, ki
vstopi v mandat odpoklicanega člana nadzornega sveta, ki se izteče 28. 8. 2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa št. 5.: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
za poslovno leto 2004 revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ul.
30, Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 6.: na predlog uprave
in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sledi:
a) spremeni se prvi odstavek točke F.D.
tako, da glasi:
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“Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v skladu s točko H tega statuta. V objavi se navede dnevni red, kraj in
čas seje ter predlogi sklepov.”
b) spremeni se točka H. statuta, ki po
novem glasi:
“Družba javno objavlja svoja sporočila v
časniku Finance oziroma v elektronski obliki
v sklopu sistema elektronskega obveščanja
SEOnet.”
Pogoji za udeležbo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo vsaj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na skupščino, najprej pol ure pred
njenim začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in
glasovalne lističe. Pri tem so se delničarji,
fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
delničarjev, pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi
pooblaščenci pa s predložitvijo pisnega
pooblastila.
Letno poročilo in konsolidirano letno
poročilo družbe za poslovno leto 2003 ter
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila in drugo gradivo za skupščino je vsem delničarjem na
vpogled v poslovnih prostorih družbe vsak
delavnik med 10. in 12. uro ter med 13.30
in 15. uro.
KOTO, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-16529/04
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
enajsto skupščino
delniške družbe,
ki bo v torek, dne 20. 7. 2004 ob 13. uri
na sedežu družbe na Čatežu z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se izvolijo predlagani organi
skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Letno poročilo družbe za leto 2003
– informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v višini 5,175.912,33
SIT se uporabi za oblikovanje drugih rezerv
družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta
26, Novo mesto.
5. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta, imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in
seznanitev s članoma nadzornega sveta,
predstavnikoma delavcev.
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Predlog sklepa:
Po ugotovitvi, da dosedanjim članom
nadzornega sveta dne 27. 10. 2004 poteče mandat, skupščina izvoli naslednje
člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:
– Radovan Teslič, Gorkičeva 14, 1000
Ljubljana,
– Anton Klasinc, Ulica bratov Babnik 95,
1000 Ljubljana,
– Nijaz Čosić, Žaucerjeva 22, 1000
Ljubljana,
– Janez Dulc, Goljek 7, 8210 Trebnje.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči dne 28. 10. 2004 in traja 4 leta.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta, predstavnikov
delavcev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 17. 7. 2004) prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob prihodu na skupščino. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.30, na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-16530/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 44. statuta delniške družbe uprava sklicuje
7. skupščino delničarjev
Golf in Kamp Bled d.d., Kidričeva 10c,
4260 Bled,
ki bo 23. 7. 2004 ob 15. uri na sedežu
družbe, Kidričeva 10c, 4260 Bled, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika
skupščine se izvoli Primož Kozina, za preštevalko glasov pa Kelbl Branka.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
uprave za leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2003. Nadzorni
svet daje pozitivno mnenje k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička in predlaga
skupščini, da sprejme predlog uprave, da se
bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja
na dan 31. 12. 2003, ki je izkazan v znesku
28,417.806,62 SIT uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 40
SIT bruto dividende na delnico, kar znese

12,175.520 SIT, in sicer iz naslova dobička
ustvarjenega v letu 2003;
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2003 v
znesku 16,242.286,62 SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, na dan 23. 7. 2004.
Dividende se pričnejo izplačevati v 60 dneh
po sprejemu tega sklepa.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za 2004
se imenuje KPMG d.o.o. Slovenija, Dunajska 21, Ljubljana.
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v recepciji Kampa Bled, Kidričeva 10c, Bled,
vsak delavni dan od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda v Uradnem listu RS do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica na naslov Golf in Kamp
Bled d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled, bodo
objavljeni skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščine se udeležijo tisti delničarji, ki
so kot lastniki delnic vpisani v Klirinško depotni družbi na dan 10. 7. 2004 ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
Golf in Kamp Bled d.d.
uprava družbe
Andrej Šprajc, direktor
Št. 90
Ob-16531/04
Na podlagi 6.23. točke statuta delniške
družbe ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe ERA d.d., Velenje,
ki bo 23. julija 2004 ob 13. uri v prostorih
na sedežu družbe ERA d.d. v Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Sprejem sklepa o pripojitvi in soglasju
k pogodbi o pripojitvi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
3.1. Družba Trgovsko podjetje Potrošnja
d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, se pripoji
k družbi ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10.
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3.2. Skupščina družbe ERA d.d., Velenje
daje soglasje k pogodbi o pripojitvi družbe
Trgovsko podjetje Potrošnja d.d., Kidričeva
1, Zagorje ob Savi k družbi ERA Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje,
Prešernova 10.
Pogodba o pripojitvi družbe Potrošnja
d.d., Zagorje ob Savi k družbi ERA d.d.,
Velenje je priloga k temu sklepu.
4. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
5. 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 se bilančni dobiček poslovnega
leta 2003 v višini 475,975.485,14 SIT se
uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz
prenesenega čistega dobička leta 1997 in
1998 v višini 45,402.687 SIT, se uporabi za
izplačilo dividend v bruto vrednosti 297 SIT
na delnico, in sicer:
– iz prenesenega čistega dobička
leta 1997 je bruto dividenda 204 SIT na
delnico,
– iz prenesenega čistega dobička
leta 1998 je bruto dividenda 93,00 SIT na
delnico;
– del bilančnega dobička, ki izvira iz prenesenega čistega dobička leta 1997 in 1998
v višini 79.465,67 SIT, se uporabi za druge
rezerve iz dobička;
– preostanek bilančnega dobička v višini
430,493.332,47 SIT ostane nerazporejen, o
njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v
naslednjih poslovnih obdobjih (preneseni
dobiček).
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana na dan zasedanja skupščine. Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po
sprejemu sklepa. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2003.
6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se obstoječa
dejavnost družbe dopolni z novo dejavnostjo, ki glasi: J/65.220 Drugo kreditiranje,
J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
K/74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile.
7. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejmejo spremembe statuta
družbe v predlaganem besedilu.
2. Nadzorni svet se pooblasti, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob soglasju nadzornega sveta, skupščina
pooblasti upravo družbe, da lahko v dobi
18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini, po svojem preudarku in
v dobro družbe kupi lastne delnice za namene iz 240. člena ZGD. Skupni nominalni
znesek kupljenih delnic ne sme presegati
5% osnovnega kapitala družbe ob tem, da
je najnižja prodajna cena delnice določena
v višini povprečne revalorizirane nakupne
vrednosti, najvišja prodajna cena pa je knjigovodska vrednost.

– preštevalca glasov: Vladimir Verzegnassi, Nika Glušič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. a) 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.
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.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v višini
286,046.998,18 SIT se uporabi za druge
rezerve iz dobička.
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 družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 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
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave:
Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.

Družba je pooblaščena, da lahko odsvaja lastne delnice poleg primerov iz 240.
člena ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja
ter pod pogoji, navedenimi v predhodnem
odstavku tega predloga sklepa in na podlagi Pravilnika o poslovanju lastnih delnic
katerega sprejme nadzorni svet.
Pri odsvajanju lastnih delnic so v postopkih izvedbe pripojitev izključene prednostne
pravice delničarjev.
9. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, spremembami statuta ter
celotnim pripojitvenim gradivom po 516. členu ZGD, je delničarjem na voljo na sedežu
družbe ERA d.d., v Velenju, Prešernova 10,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki posredovani upravi v roku
sedem dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-16533/04
Na podlagi 45. člena statuta družbe
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Elektro Celje
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 7. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (sejna
soba – IV. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,

Stran

Ob-16534/04
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Elektro Maribor
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.,
ki bo v sredo, 4. 8. 2004 ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:

Stran
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Jelka Orožim-Kopše, Marjana Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) 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.
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.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2003 v višini
92,074.351,41 SIT se razporedi za prenos
v naslednje leto.
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 KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno 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
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave:
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
član uprave:
Tomaž Orešič, univ. dipl. inž. stroj.
Ob-16535/04
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d.
Ljubljana ter Zakona o trgu vrednostnih
papirjev obveščamo, da v skladu z 283.
členom Zakona o gospodarskih družbah
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in na podlagi 8.3. točke statuta GPG, d.d.,
Vevška cesta 52, Ljubljana Polje, uprava
družbe sklicuje
skupščino delničarjev
Gradbenega podjetja Grosuplje d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2004 ob 13. uri v sejni sobi GPG, d.d., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana Polje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave.
Ugotovi se prisotnost notarja Andreja
Škrka.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s
poročilom Nadzornega sveta GPG, d.d.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poročila.
3. Predlog sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
a) Delitev bilančnega dobička za leto
2003
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog, da se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2003, ki zajema prenesene dobičke preteklih let in čisti dobiček iz leta 2003 v višini
225,561.698,88 SIT uporabi:
– za zakonske rezerve v višini
187,539.331,64 SIT,
– za druge rezerve iz dobička v višini
38,022.367,24 SIT.
b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico predsedniku in članom uprave družbe
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2003.
4. Seznanitev skupščine s ponujenim
odstopom vseh članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s ponujenim odstopom članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev Marka
Mikuža in Darka Šifrerja in ponujeni odstop
sprejme.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev izvoli Daniela Viljevca in Miho Berkopca za
dobo štirih let, z mandatom od sprejetja tega
sklepa dalje.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja Gradbenega podjetja Grosuplje d.d., Ljubljana za leto
2004 se imenuje revizijska družba Ernst &
Young d.o.o. Ljubljana.
7. Potrditev sklepov skupščine z dne
27. 2. 2002 in 21. 7. 2003.
Predlog sklepa:
a) Potrdi se sklep skupščine o izvolitvi
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delničarjev z dne 27. 2. 2002.
b) Potrdijo se sklepi skupščine z dne
21. 7. 2003 in sicer:
– k drugi b) točki dnevnega reda: Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2002,

– k tretji točki dnevnega reda: Skupščina
se seznani in soglaša z ustanovitvijo in dokapitalizacijo družbe GPG Naložbe d.o.o..
Skupščina soglaša z vstopom tretjih oseb v
družbo GPG Naložbe, če bo predmet vložkov tretjih oseb nepremično premoženje,
namenjeno gradbenim projektom, katerih
izvajalec bo GPG;
– k četrti točki dnevnega reda: Skupščina potrdi sklep o izvolitvi članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev z dne
27. 2. 2002;
– k sedmi točki dnevnega reda: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta
družbe in čistopis statuta družbe;
– k šesti točki dnevnega reda: 1) Skupščina za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, z mandatom od 21. 7.
2003 dalje, izvoli Darka Šifrerja in Marka
Mikuža za dobo 4 let, Danijela Viljevca in
Danila Peteha, roj. 18. 2. 1960, pa za čas
do vpisa spremembe statuta o zmanjšanju
števila članov nadzornega sveta na tri v
sodni register. 2) Z izvolitvijo po predhodni točki na podlagi odstopa preneha mandat podeljenim članom nadzornega sveta
– predstavnikom delničarjev Marku Mikužu,
Danijelu Viljevcu, Darku Šifrerju in Damjanu
Škofiču, na skupščini dne 27. 2. 2002;
– k sedmi točki dnevnega reda: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Dunajska
cesta 111, 1001 Ljubljana.
Pravico do udeležbe na seji in glasovanja
imajo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki
bodo najkasneje tri dni pred skupščino družbi
pisno prijavili svojo udeležbo. Pooblaščenci,
ki bodo uresničevali glasovalne pravice v
imenu delničarjev, morajo upravi ob prijavi
predložiti pisna pooblastila delničarjev.
Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima
1 glas. Skupščina odloča z večino oddanih
glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, poročilo nadzornega sveta, predlagane spremembe statuta in letno poročilo so
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu Predsednika uprave na
Vevški cesti 52, Ljubljana – Polje, in sicer
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.
uprava družbe
Ob-16541/04
Uprava družbe na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena
Statuta delniške družbe sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d.
modna oblačila Sevnica,
ki bo 19. 7. 2004 ob 14.30 na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje dveh preštevalcev glasov in
določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predlagan predsednik skupščine, imenujeta predlagana
preštevalca glasov ter določi notar.
2. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in o
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podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2.1 Bilančni dobiček za poslovno leto
2003 v višini 436,457.006,70 SIT se uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
60,060.000 SIT se razdeli delničarjem,
tako da znaša bruto dividenda na delnico
60 SIT,
– del bilančnega dobička v višini
376,397.006,70 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
Za izplačilo dividend bo uporabljen preneseni dobiček leta 1999. Izplačilo bo realizirano v roku 30 dni po datumu skupščine.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta in za revizorja za leto 2004
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
letno poročilo o poslovanju družbe Lisca
in Skupine Lisca za leto 2003, revizorski
poročili, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2003, predlog uprave o uporabi bilančnega dobička, skupaj s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta, in predlog nadzornega sveta za imenovanje revizorja za leto
2004, je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe na Prešernovi 4, Sevnica,
v tajništvu uprave vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne klirinško depotne družbe na dan 16. 7.
2004.
Pravico do dividende imajo delničarji,
ki bodo vpisani v delniški knjigi na podlagi
podatkov KDD Centralne klirinško depotne
družbe d.d., na dan 19. 7. 2004.
Lisca d.d.
uprava družbe
Viljem Glas

javi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Trdinova
23, vsak delovni dan od 1. 7. 2004 dalje, od
8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v 7
dneh, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno
po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
VGP Novo mesto, d.d.
direktor
Roman Rajer

Ob-16542/04
Na podlagi 7. člena statuta družb Hotel
Evropa, d.d. Celje in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe
6. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa d.d., Celje,
ki bo dne 19. 7. 2004 ob 14. uri na sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v Kristalnem
salonu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po predlogu uprave
skuščine za predsednika skupščine imenuje Francija Strajnarja, za preštevalca glasov
Marka Sagadina in Alenko Stojilovič, za pristojnega notarja pa Marka Finka.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi Hotela
Evropa d.d., Celje, in sicer o seznanitvi z
letnim poročilom, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, s katerim je
le-ta potrdil poročilo o poslovanju družbe v
poslovnem letu 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov Hotela Evropa, d.d. v poslovnem
letu 2003.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja, je na voljo v tajništvu družbe
vsak delavnik med 9. in 11. uro od dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence skupščine vljudno prosimo, da se prijavijo v tajništvu družbe
največ dve uri in najmanj trideset minut
pred zasedanjem. Zaradi vpisa v seznam
pristojnih delničarjev in prevzema glasovalnih lističev se udeleženci izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.
Hotel Evropa, d.d.
uprava družbe
Št. 72/04
Ob-16580/04
Uprava družbe na podlagi tč. 7.3 statuta
družbe VGP Novo mesto,d.d., Trdinova
23, Novo mesto v soglasju z nadzornim
svetom sklicuje
6. redno skupščino
delničarjev,
ki bo 26. 7. 2004 ob 14. uri v prostorih
VGP Novo mesto, d.d, Trdinova 23, Novo
mesto
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli:
– za predsednika: Andrej Mihevc,
– za preštevalki glasov: Tvigy Piškur,
Jožica Klobčar,
– za notarja: Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom VGP
Novo mesto d.d., za leto 2003, revizorjevim
poročilom ter pisnim poročilom nadzornega
sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave za leto 2003,
revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta. Skupni bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2003 znaša
115,822.053,60 SIT.
– Dobiček iz leta 2003 v višini
10,057.580,91 SIT ostane nerazporejen.
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 imenuje
˝DINAMIC d.o.o., Revizijsko družbo˝, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar pri-
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Ob-16587/04
Na podlagi 6.5. točke Statuta Unior Kovaške industrije d.d., uprava sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Unior Kovaška industrija d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2004 ob 12. uri v Termah Zreče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost
na skupščini in se na predlog uprave izvolijo delovna telesa skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Franc Marguč iz
Slovenskih Konjic.
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 je seznanjena 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 poslovno
leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 znaša 4.425,956.740,59 SIT
in se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem družbe 171,475.898,62 SIT,
– za nagrado članom uprave in nadzornega sveta 23,420.768 SIT.
2. O ostanku bilančnega dobička v znesku 4.231,060.073,97 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3. Dividende delničarjem se izplačajo iz
ostanka nerazporejenega dobička iz leta
1998. Nagrada članom uprave in članom
nadzornega sveta pa se izplača iz nerazporejenega dobička iz leta 1999.
4. Delničarjem, ki bodo na dan 22. 7.
2004 vpisani v delniško knjigo družbe, pripada dividenda v višini 73,33 SIT bruto na
delnico in se izplača delničarjem najkasneje
do 31. 10. 2004 v gotovini.
5. Zapadlost dividende za leto 2003 je tri
leta od dneva skupščine delničarjev družbe,
to je do vključno 21. 7. 2007, ko bo družba
Unior d.d. znesek neizplačane dividende
prenesla na nerazporejeni dobiček in o tem
obvestila skupščino delničarjev družbe.
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3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Uskladitev statuta z Zakonom o gospodarskih družbah in Uredbo o noveli in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
ter dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe Unior d.d. v predloženem besedilu
in čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se potrdi predlagana revizijska družba
Pricewaterhouse Coopers d.o.o., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 2004.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščino: pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo delničarji družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do 17. 7. 2004.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
pred vhodom v dvorano z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh od objave
sklica.
Unior d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ek.
Ob-16604/04
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe Exoterm Kranj, d.d. s sedežem
Struževo 66, 4200 Kranj in v skladu z določbami Zakona po gospodarskih družbah
sklicujem
8. sejo skupščine delniške družbe
Exoterm Kranj, d.d.,
ki bo dne 22. julija 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe Exoterm Kranj, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, za preštevalki
glasov se imenujeta Jana Potočnik in Anka
Lombar, seji prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto
2003 skupaj s poročilom nadzornega sveta
in z mnenjem revizorja k letnemu poročilu,
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podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
2. a) ugotovi se bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2003 v višini 167,944.051 SIT,
sestavljen iz prenesenega dobička v višini
84,316.736 SIT in čistega dobička tekočega
leta v višini 83,627.315 SIT.
Del bilančnega dobička se v skladu s
statutom družbe nameni:
– za nagrade članom nadzornega sveta
v višini 9,000.000 SIT, in sicer 3,000.000 SIT
nagrade v bruto znesku za vsakega čalna
nadzornega sveta,
– za nagrado upravi v bruto znesku
3,000.000 SIT.
Nagrada se izplačajo do 1. 9. 2004.
Preostanek bilančnega dobička v višini
155,944.051 SIT se prenese v naslednje
obdobje.
2. b) v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
Exoterm Kranj d.d.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dosedanjim članom Matjaž Balentin, Jure Bizjak
in Jernej Prevodnik mandat poteče 4. 9.
2004.
Za štiriletni mandat od 4. 9. 2004 do
4. 9. 2008 za člane nadzornega sveta družbe Exoterm Kranj d.d. se imenujejo: Matjaž
Balentin, Jure Bizjak in Jernej Prevodnik.
6. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Exoterm Kranj d.d. na podlagi osme alinee
prvega odstavka 240. člena Zakona o
gospodarskih družbah pooblašča upravo
družbe za dobo 18 mesecev od sprejema
tega sklepa za nakup lastnih delnic, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe. Za pridobivanje lastnih delnic v skladu s tem sklepom
se upošteva in uporablja 219. člen Zakona
o gospodarskih družbah. Uprava ne sme
pridobivati delnice izključno z namenom
trgovanja. Pri pridobivanju je uprava pooblaščena za nakup lastnih delnic po najnižji in
najvišji ceni, ki je določena v območju med
nominalno vrednostjo ene delnice, povečane za faktor 1 do 3.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko s
soglasjem nadzornega sveta:
– umakne lastne delnice brez sklepa
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– lastne delnice proda.
Za odkupljene lastne delnice družba v
skladu z ZGD oblikuje rezerve za lastne
delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital
ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo uporabljati za izplačilo
delničarjem.
7. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic

na podlagi 7. alinee prvega odstavka 240.
člena ZGD.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
424,000.000 SIT za izhodiščno višino, ki jo
predstavlja skupni nominalni znesek pridobljenih lastnih delnic za namen umika. Končna
višina zmanjšanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo družba pridobila in umaknila zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala. Končna višina zmanjšanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu
številu delnic, ki jih bo družba pridobila zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala.
2. Delnice za namen umika zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala bodo pridobljene in plačane v breme bilančnega dobička družbe za leto 2003 v višini
150,000.000 SIT, ki predstavlja del dobička tekočega poslovnega leta 2003 v višini
65,372.684,29 SIT in dobička preteklih let v
višini 84,627.315,71 SIT in iz drugih rezerv
iz dobička v višini 712,381.954,72 SIT ter
iz virov iz bilance stanja za poslovno leto
2004, zato se ne bodo uporabljale določbe
Zakona o gospodarskih družbah o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala.
3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je optimizacija razmerja med lastniškim in
dolžniškim kapitalom.
4. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe pridobiva lastne delnice z namenom
umika delnic po sedmi alinei 240. člena
ZGD do višine razpoložljivih virov v bilanci
stanja družbe.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet in
upravo družbe, da izvede vse potrebne postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo
realizacijo pooblastila skupščine o umiku
lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala, v roku 18 mesecev od sprejema
tega sklepa, in sicer:
– določi višino delnic, ki se zaradi umika
izbrišejo.
– po umiku delnic uskladi določbe statuta s končno višino zmanjšanja osnovnega
kapitala in končnim številom delnic iz tč. 1
tega sklepa,
– priglasi sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v
sodni register.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupščine. Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni dužbi na
dan 19. 7. 2004, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo,
to je do vključno 19. 7. 2004 prijavili upravi
družbe svojo udeležbo pismeno, tako da bo
prijava najkasneje do tega dne prispela na
sedež družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Sklepčnost skupščine.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
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Št.

skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž.

se seznani z letnim poročilom za leto 2003 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2003.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
predsednico nadzornega sveta se imenuje
Hilda Tovšak, za člana Tatjana Jamnikar in
Goršek Jože.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Boniteta d.o.o. iz Velenja.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2003 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v kadrovski
službi podjetja Vegrad d.d., Prešernova 9/a,
Velenje, 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 delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v kadrovski službi na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Vegrad naložba
– družba pooblaščenka d.d.
direktorica
Branka Klavž

Ob-16605/04
Na podlagi točke 8.2. Statuta družbe Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje,
uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine družbe
Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje Velenje Prešernova 9/a,
3320 Velenje
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 2004 ob 9.
uri na sedežu družbe v Velenju, Prešernova 9/a, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine Tadeja Tamše, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Branka Klavž in
Gorazd Rant.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
Ribič iz Velenja.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter
sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave je:
a) Spremeni se dejavnost družbe, tako,
da se razširi za naslednje dejavnosti: 65.210
Finančni zakup (leasing).
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2003 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe
Vegrad d.d., Prešernova 9/a, Velenje, na
dan 31. 12. 2003 150,127.655,67 SIT.
Bilančni dobiček se prenese.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2003.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Boniteta d.o.o. iz Velenja.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2003 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v kadrovski
službi podjetja Vegrad d.d. Velenje, 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 delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v kadrovski službi na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Vegrad d.d.
glavna direktorica
Hilda Tovšak
Ob-16606/04
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Vegrad Naložba – družba pooblaščenka d.d.,
uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine družbe
Vegrad naložba – družba pooblaščenka
d.d., Prešernova 9/a, 3320 Velenje
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 2004 ob 8.
uri na sedežu družbe v Velenju, Prešernova 9/a, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Tadeja
Tamše, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Gorazd Rant in
Vadimira Blagus.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
Ribič iz Velenja.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter
sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave je:
a) Spremeni se dejavnost družbe, tako,
da se razširi za naslednje dejavnosti: 65.220
Drugo kreditiranje.
b) Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
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Ob-16851/04
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor d.d., Cesta XIV. divizije
39/a uprava družbe sklicuje:
8. skupščino družbe
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Skupščina bo 2. 8. 2004 s pričetkom ob
11. uri v prostorih Obrtne zbornice Maribor,
Titova 63, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine in sicer: za predsednico
skupščine Danica Cussigh, za preštevalca
glasov Rado Škofič in Jože Leskovar.
Seji bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2003 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta iz 274.a člena ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom uprave o
poslovanju družbe v letu 2003 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta iz
274.a člena ZGD-F.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
3.1 Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v
skupnem znesku 813.062,35 SIT ostane
nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa
Skupščina podeli direktorici družbe in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2004 imenuje revizijsko družbo Constantia MT & D d.o.o.,
Vilharjeva 27, 1113 Ljubljana.
5. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano 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 se
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko,
ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno 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 zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13.uri v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor
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od 1. 7. 2004 dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
uprava – direktorica
Lidija Pliberšek univ. dipl. ek.
Št. 34/04
Ob-16852/04
Na podlagi določil 6. tč. veljavnega Statuta delniške družbe Integral Lendava d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
ki bo v torek, 19. 7. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul. 1,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Ana Horvat. Za preštevalca glasov se imenuje Štefana Kiraly.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2003, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Integral Lendava d.d.
na dan 31. 12. 2003 10,078.283,35 SIT. Bilančni dobiček se ne razporedi, in bo o njem
odločala skupščina v naslednjih letih.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2004.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Integral Lendava d.d., se za poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., iz Ljubljane.
5. Sprememba oziroma sprejem novega
statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se nov statut
družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina zaradi sprememb statuta z dnem 19. 7. 2003 razreši
dosedanje člane nadzornega sveta: Janžek
Mateja, Lenardič Boruta, Horvat Mirka in
Kocon Jožefa.
7. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina za štiriletni
mandat izvoli naslednja člana, predstavnika delničarjev: Klarič Ivana in Gradišar
Vinka.
Skupščina se seznani s sklepom sveta
delavcev o spremembi predstavnika delavcev v nadzornem svetu.
8. Določitev sejnin za predsednika in
člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina članov
nadzornega sveta in sicer tako, da kot plačilo za udeležbo na seji nadzornega sveta
predsednik nadzornega sveta prejme neto
70.000 SIT, ostali člani nadzornega sveta
pa neto 50.000 SIT.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. V prijavi se navede ime in priimek
oziroma firmo delničarja, naslov oziroma
sedež delničarja ter število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščin družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Industrijska ul. 1, 9220
Lendava, v tajništvu družbe od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine v skladu z določili 6.10.2. Statuta istega dne ob 13.30, v istem prostoru, z
istim dnevnim redom.
Integral Lendava d.d.
uprava
Ob-16853/04
BTC Terminal Sežana d.d., Partizanska
c. 79, Sežana, uprava družbe, na podlagi
9.2. točke Statuta družbe sklicuje
8. redno skupščino
delničarjev delniške družbe BTC
Terminal Sežana d.d.,
ki bo 27. julija 2004, na sedežu družbe v
Sežani, Partizanska c. 79, ob 13. uri.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom, o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: predsednika skupščine se izvoli na
seji skupščine.
Za preštevalca glasov se izvolita Igor
Matko in Nataša Mahnič Kovšca.
Za notarja se imenuje Milan Mesar.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2003. Izhajajoč iz letnega
poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2003 znaša 235,796.000 SIT,
od tega dobiček iz tekočega leta 52,246.000
SIT in preneseni dobiček iz preteklih let
183,550.000 SIT.
b) Bilančni dobiček se uporabi tako, da
se dobiček iz prejšnjih let razporedi na proste rezerve iz dobička, tekoči dobiček pa na
preneseni dobiček.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
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5. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva objave v Uradnem listu
dalje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri poslovnem sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo za sejo
skupščine do 8. ure na dan zasedanja
skupščine, ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava za sejo prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijavi
pooblaščencev mora biti priloženo pisno
pooblastilo delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 15. uri na istem kraju, z istim
dnevnim redom. Skupščina bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
BTC Terminal
Sežana d.d.
uprava družbe
direktor Marko Lindič

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
VINAG, d.d.
uprava družbe

Ob-16871/04
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.,
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 22. 7. 2004 ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za izvolitev predsednika skupščine
Embalaže d.d. se predlaga Mojco Bizjak,
za preštevalki glasov pa Branko Sobočan
in Vlasto Peric.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve Letnega poročila uprave za poslovno leto 2003 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2003.
a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z letnim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2003 z revizijskim
poročilom o preiskavi in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.
b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2003 v
znesku 20,659.506,29 SIT ostane nerazporejen.
c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2003 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijski pregled poslovanja družbe v letu
2004 se imenuje revizijsko hišo Deloitte&Touche revizija d.o.o.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
ugotovi se, da je članici nadzornega sveta
Mojci Bizjak dne 28. 7. 2004, zaradi poteka
mandata, prenehalo članstvo v nadzornem
svetu.
Za članico nadzornega sveta se z mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem
29. 7. 2004 izvoli Mojco Bizjak.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v finančno-računo-

vodskem sektorju družbe od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
Ob-16876/04
Na podlagi točke 7.3 Statuta VINAG,
sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg svobode 3,
Maribor, uprava družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe VINAG, sadjarstvo in
vinarstvo, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 2004, ob 8.
uri, v degustacijski sobi na sedežu družbe,
Trg svobode 3, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: »izvoli se predsednik skupščine
Kristijan Kontarščak in dva preštevalca
glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.«
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o razrešnici.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: »skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za delo v letu
2003.«
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: »za
revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje revizorsko družbo Pricewaterhouse Coopers, d.d. Ljubljana«.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo
le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan – v tajništvu na sedežu
družbe – v Mariboru, Trg svobode 3, od
dneva objave sklica skupščine v Uradnem
listu RS.
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Ob-16877/04
Na podlagi zahteve manjšinskih delničarjev, določil statuta družbe Izbira Laško d.d.,
Trubarjeva ulica 4, Laško in določil Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe Izbira
Laško d.d. sklicuje
10. skupščino družbe
Izbira Laško d.d.,
ki bo dne 20. 7. 2004 ob 11. uri v prostorih družbe Izbira Laško d.d., Trubarjeva
ulica 4, Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman, za preštevalca
glasov Gregor Kovač in Matjaž Pavčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003, s poročilom
nadzornega sveta in poročilom revizorja v
predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina se je seznanila, da bilančni dobiček v znesku 204,037.433,98
tolarjev sestavlja 145,769.325,36 tolarjev
iz preteklih let. Uprava predlaga delitev
bilančnega dobička v znesku 200 tolarjev
na delnico, kar znaša 11,080.400 tolarjev.
Izplačilo bo v 60 dneh po skupščini.
3.2 Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za
leto 2004, se imenuje Plus revizija d.o.o.,
Bežigrad 1, Ljubljana.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
5.1 Razrešijo se dosedanji člani nadzornega sveta: Anton Guzej, Jože Sadar, Ivica
Poplas, Marija Malgaj, Jože Jamšek.
5.2 Skupščina družbe za mandatno
obdobje 4 let imenuje naslednje člane
nadzornega sveta: Matjaž Pavčič, Tatjana
Šarlah, Dina Novak, Andrej Bošnjak, Gregor Kovač.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
Gradivo za skupščine s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2003, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta in predlog sprememb
in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan po
objavi tega vabila, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
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Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo
v sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11.30, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Izbira Laško d.d.
uprava družbe
Ob-16884/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. in 7.4. Statuta
delniške družbe Murka, trgovina in storitve,
d.d., Lesce, sklicuje uprava
7. sejo skupščine
družbe Murka Lesce, d.d.,
ki bo v sredo, dne 21. julija 2004 ob 13.
uri na sedežu družbe v Lescah, Alpska 45.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Damjana Škofiča in za preštevalki glasov Marijo
Pazlar in Asimo Botonjič. Seji prisostvuje
vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2003,
poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2003.
2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu družbe podeli razrešnico za poslovno
leto 2003.
3. Prenehanje mandata dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z odstopom
članov nadzornega sveta Nikole Šamjgerta in Boštjana Marolta in ugotavlja, da jima
na podlagi podanih odstopnih izjav z dnem
21. 7. 2004 preneha članstvo v nadzornem
svetu družbe.
2. Skupščina se seznani z odstopom članice nadzornega sveta predstavnice delavcev Marije Sitar z dnem 15. 6. 2004.
3. Namesto dosedanjih članov skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Nevo Virant, rojeno
23. 9. 1976 in Gregorja Vesenjaka, rojenega 20. 1. 1974, za štiri leta, z mandatom od
21. 7. 2004 dalje.
V primerih organiziranega zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
skladno z Zakonom o prevzemih.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi družbe, njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je, da se delničarji najmanj tri dni
pred skupščino prijavijo pri družbi.
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O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci prevzamejo ob prijavi
udeležbe ob prihodu na skupščino, vsaj pol
ure pred zasedanjem skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so na
njej prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov. Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo zasedanje skupščine eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
utemeljene in obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Gradivo za skupščino – revidirano letno
poročilo za poslovno leto 2003 in poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003 je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, vsak dan od
12. do 14. ure od dneva objave sklica, do
seje skupščine.
Murka Lesce, d.d.
direktor
Simeon Špruk
Ob-16885/04
Na podlagi 43. člena statuta družbe
KPL d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61, uprava
sklicuje
8. redno sejo skupščine
KPL d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61,
ki bo dne 27. 7. 2004 ob 13. uri na sedežu delniške družbe KPL d.d. v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica Mateja Stanič-Rudolf,
– preštevalki glasov Mojca Brezovar in
Mateja Granatir.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2003 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
po 274. a členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2003,
z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v
višini 181,254.191,63 SIT je sestavljen iz
čistega dobička poslovnega leta v višini
18,115.671,65 SIT in prenesenega dobička
iz preteklih let v višini 163,138.519,98 SIT.
Bilančni dobiček v višini 181,254.191,63
SIT se deli na:
– del čistega dobička za delničarje v višini 51,952.400 SIT,
– nerazporejen čisti dobiček v višini
129,301.791,63 SIT.

Čisti dobiček za delničarje v višini
51,952.400 SIT se izplača iz:
– prenesenega dobiček prejšnjih let v
višini 51,952.400 SIT.
Bruto znesek dividende znaša 100 SIT.
Dividende se bodo izplačale delničarjem
v roku 90 dni od dneva skupščine. Do
dividende so upravičeni delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
družbe potrjuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003 in
s tem potrjuje in odobrava njihovo delo.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
osnovni kapital družbe se poveča iz dosedanjih 519,524.000 SIT za 55,476.000 SIT
tako, da po izvedenem povečanju znaša
575,000.000 SIT, za kar družba izda 55.476
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za
delnico.
Novo izdane delnice dajejo imetnikom
iste pravice kot že izdane delnice v skladu s
statutom družbe, to je:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja pri likvidaciji ali stečaju
družbe.
Prodajna cena za novo izdane delnice
znaša 1.300 SIT.
Na podlagi 313. člena ZGD se pri nakupu novo izdanih delnic izključi prednostna
pravica obstoječim delničarjem.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnimi vložki družbe Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, Ljubljana, v višini
55,476.000 SIT.
Delničar bo nove delnice vpisal in vplačal
najkasneje do 31. 8. 2004 na transakcijski
račun družbe KPL d.d.
Nove delnice se vpišejo in vplačajo brez
postopka javne prodaje, na podlagi soglasja oziroma seznanitve Agencije za trg
vrednostnih papirjev, da je izdaja delnic namenjena v naprej znanim in dobro poučenim
investitorjem.
Uprava bo prijavila sklep o povečanju
osnovnega kapitala za vpis v sodni register takoj po ugotovitvi uspešnosti vpisa
in vplačila.
Novo izdane delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem
registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in sprejem čistopisa statuta se pooblasti
nadzorni svet družbe.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
Za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o
spremembah in dopolnitvah statuta družbe
in sprejem čistopisa statuta se pooblasti
nadzorni svet družbe.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da je na podlagi sprejete spremembe
statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta družbe, z dnem skupščine dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev, prenehal mandat.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Pavel Klavs
2. Slavko Slak
3. Marko Praznik
za štiriletno mandatno obdobje, ki teče
od dneva zasedanja skupščine dalje.
Predlog sklepa velja pod pogojem, da
skupščina sprejme spremembo statuta
o zmanjšanju števila članov nadzornega
sveta.
6. 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 Constantia Uhy d.o.o. iz
Ljubljane.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, Tbilisijska
61, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
udeležbo. Prijava je možna tudi prek pošte
ali fax-a, kateremu pa mora slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
KPL d.d. Ljubljana
glavni direktor:
Viktor Pirnat, inž. grad.

stavbi v Kopru, Beblerjeva ulica 8, na parc.
št. 239/47 k.o. Semedela, vse last zastaviteljev Joakima Baučića in Elizabete Baučić
Modic, na podlagi soinvestitorske pogodbe
št. Ž-A/9-11 z dne 11. 2. 1987, dodatka k
soinvestitorski pogodbi št. Ž-A/9-11 dod-1
z dne 27. 2. 1987 ter aneksa z dne 27. 2.
1987, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6.
2001 in notarskega zapisa pogodbe med
zakoncema o priznanju solastninske pravice z dne 15. 6. 2004, opr. št. SV 566/04 ter
kupoprodajne pogodbe št. A1-Ž III-A/13-gar.
8/12 z dne 10. 4. 1990, zastavljene v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 90.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.

Zavarovanja
SV 374/2004
Ob-16970/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 374/2004 z dne
15. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 40, ki leži
v 9. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta maršala Tita 89, Jesenice, stoječi

na parc. št. 533/21, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 52,62 m2, s pripadajočim kletnimi
prostori v izmeri 0,90 m2 in kletnimi prostori
v izmeri 4,35 m2, last zastaviteljice Milene
Branke Pirc, roj. 27. 12. 1940, stanujoča Cesta Alojza Travna 1A, Jesenice, na podlagi
prodajne pogodbe št. 120-40/10052-2002 z
dne 24. 1. 2002, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40.500 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila s pp.
SV 310/04
Ob-16971/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja
iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 310/04
z dne 10. 6. 2004, je bila nepremičnina, ki
v naravi predstavlja trisobno stanovanje št.
6 v izmeri 85,43 m2, s pripadajočo kletjo
v velikosti 5,7 m2, v pritličju stanovanjske
stavbe v Gregorčičevi ulici 18, 8250 Brežice, ki stoji na parc. št. 908 vpisani v vl. št.
598 k.o. Brežice, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah, katerega lastnik
je Ozren Šagud, roj. 25. 3. 1969, EMŠO
2503969500336, stanujoč Gregorčičeva
ulica 18, Brežice, v celoti na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 23. 11. 2000 in
aneksa k kupni pogodbi, oba sklenjena med
zastaviteljem Ozren Šagud, kot kupcem in
Božinovič Marico, kot prodajalko, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571071 za zavarovanje denarne
terjatve v višini 36.000 EU s pripadki.
SV 543/04
Ob-16972/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 543/04
z dne 10. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 11 v skupni izmeri 61,90 m2, v
drugem nadstropju stanovanjskega bloka v
Domžalah, Miklošičeva 3, ki stoji na parc.
št. 4020/1, k.o. Domžale, last zastaviteljev
Andreja Sukiča in Helene Sukič Ferko, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 28. 5. 2004 z Urošom in
Martinom Jarkovičem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 57.800 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 544/04
Ob-16973/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 544/04
z dne 15. 6. 2004, so bili enoinpolsobno
stanovanje (1S+Kb) št. 22 v 3. nadstropju,
v skupni izmeri 53,60 m2, s kletno shrambo
št. 22 v kletni etaži, ki se nahaja v stanovanjski stavbi v Kopru, Bernetičeva ulica
18, na parc. št. 252/5 k.o. Semedela, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Kopru,
kot glavna nepremičnina in del skupnega
podstrešja v izmeri 35,79 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi v Kopru, Bernetičeva ulica 18, na parc. št. 252/5 k.o. Semedela, kot
stranska nepremičnina ter garaža št. 8/12 v
izmeri 11,52 m2, ki se nahaja v stanovanjski
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SV 557/2004
Ob-16974/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 557/2004 z dne
10. 6. 2004, je stanovanje št. 7 v izmeri 64,96 m², v mansardi hiše v Mariboru,
Borštnikova 41, ki stoji na parc. št. 1147/14
k.o. Sp. Radvanje, last Pušnik Maje in Šumak Boštjana, na temelju prodajne pogodbe
z dne 14. 5. 2004, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.050 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.
SV 559/2004
Ob-16975/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 559/2004 z
dne 10. 6. 2004, so pisarne 5 in 6, v skupni izmeri 29 m² ter 7 in 8, v bruto izmeri
54,40 m², v II. nadstropju poslovne stavbe
v Mariboru, Partizanska c. 3-5, ki stoji na
parc. št. 1198/1 k.o. Maribor Grad, last
Primotehne d.o.o., Maribor, Partizanska c.
3-5, na temelju posadne listine z dne 3. 6.
2004 in kupoprodajne pogodbe z dne 31. 5.
1999, zastavljene v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
18,000.000 SIT s p.p.
SV 506/04
Ob-16978/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opr. št. SV 506/04
z dne 11. 6. 2004, je bilo stanovanje številka
2, v skupni izmeri 42,29 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju v stanovanjski stavbi na
naslovu Ulica Staneta Rozmana 2, Murska
Sobota, stoječi na parceli 1319/2.S, identifikator stavbe 2769.ES, vpisana v vložno številko 3985 katastrska občina Murska Sobota,
in sta ga dolžnika in zastavna dolžnika Erjavec Dušan, stanujoč Nemčavci 31 A, EMŠO
0404972500309 in Erjavec Violeta, stanujoča
Nemčavci 31 A, EMŠO 2301974505166, pridobila po prodajni pogodbi z dne 26. 5. 2004,
sklenjeni s prodajalci Šinko Štefanom, Šinko
Francem, Kosednar Matejo, Špilak Marjeto,
Gibičar Francem in Gibičar Gert Jožico, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
matična številka 5446546, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 23.670
CHF s pripadki.
SV 510/04
Ob-16979/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
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škerja iz Murske Sobote, opr. št. SV 510/04
z dne 11. 6. 2004, je bilo stanovanje številka
11 v skupni izmeri 55,90 m2, ki se nahaja v
drugi etaže v stanovanjski stavbi na naslovu Kardeljeva cesta 76, Maribor, stoječi na
parceli 431 katastrska občina Spodnje Radvanje in ga je dolžnica in zastavna dolžnica
Zavernik Sonja, stanujoča Maribor, Kardeljeva cesta 76, EMŠO 2012954505044,
pridobila po prodajni pogodbi z dne 26. 5.
2004, aneksu z dne 14. 1. 2002, sklenjeni s
prodajalko Zavarovalnico Maribor, d.d. in po
sporazumu o delitvi skupnega premoženja
SV 324/04 z dne 6. 4. 2004, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka
5446546, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 80.000 CHF s pripadki.
SV 2052/2004
Ob-16980/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2052/2004 z dne
14. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 16, v 1.
nadstropju na naslovu Kersnikova cesta
13 v Velenju, ki obsega 72,49 m2, skupaj
s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe na parc.
št. 1836/2 k.o. Velenje, v lasti Jožice Kaligaro, Kersnikova cesta 13, Velenje, EMŠO
1503957505363, ki ga je pridobila na podlagi kuprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 1808/09/93-A z dne 7. 10. 1993,
sklenjene med Rudnikom lignita Velenje, kot
prodajalcem ter zastaviteljico kot kupko ter
dodatka h kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja št. 1808/09/93-A z dne 7. 10.
1993 z dne 10. 6. 2004, zastavljeno v korist
upnice BKS – leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000 EUR s pripadki.
SV 823/04
Ob-16981/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 823/04 z dne 15. 6. 2004
in priloženega sporazuma je bilo stanovanje številka 000, v 1. nadstropju v izmeri
70,80 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši z
naslovom Goriška ulica 7, Koper, ležeče na
parc. št. 360, vpisano v z.k. vl. št. 211, k.o.
Koper, last zastavitelja Vidic Bojana, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-1441/92
z dne 17. 6. 1992 in stanovanje št. 000, v 2.
nadstropju v izmeri 58,66 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši z naslovom Goriška ul.
7, Koper, ležeče na parc. št. 360, vpisano
v z.k. vl. št. 211, k.o. Koper, last zastavitelja Vidic Bojana, lastnine pridobljene na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-850/92 z dne 17. 2.
1992 ter darilne pogodbe in pogodbe o
pravici užitka z dne 15. 12. 2003, obe stanovanji zastavljeni v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnika v višini 22.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita
glavnice, z obrestno mero, ki znaša ob
sklenitvi kreditne pogodbe 5,392% letno in
je sestavljena iz 6-mesečnega Euribor-ja,
ki trenutno znaša 2,142% letno in pribitka
v višini 3,250%, z efektivno obrestno mero,
ki ob odobritvi znaša 5,730% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 7. 2019 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o
hipotekarnem kreditu št. 5069/0000554-00
z dne 1. 6. 2004, s klavzulo izvršljivosti, v
korist delniške družbe Kärntner Sparkasse
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AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š.
1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
c. 63.

Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična
številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 7,500.000 SIT.

SV 225/04
Ob-16982/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, opr. št. SV-225/04 z dne
15. 6. 2004, je stanovanje številka 7, v izmeri 67,70 m2, ležeče v drugem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Novo mesto,
Ulica Slavka Gruma 82, ki stoji na parc. št.
883/6 k.o. Šmihel pri Novem mestu, last kreditojemalke, dolžnice in zastaviteljice Splichal Vere, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma
82, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/91 z dne 15. 11. 1991,
sklenjeni med Pekarno in slaščičarno Novo
mesto, Ločna 21 in aneksa št. 1, h kupoprodajni pogodbi št. 1/91 z dne 15. 11. 1991,
o prodaji stanovanja z dne 30. 9. 1999,
sklenjenim med Dolenjskimi pekarnami d.d.
Ločna 2, Novo mesto, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Maribor, Slomškov
trg 18, v višini 33.526,92 EUR oziroma po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve potrošniško hipotekarne kreditne
pogodbe z valutno klavzulo št. 10453/50
8,000.000 SIT, s pripadki.

SV 799/2004
Ob-16985/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 799/2004 z
dne 14. 6. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 017 oziroma v naravi garsonjera,
v izmeri 25,67 m2, locirano v 4. nadstropju
poslovno/stanovanjske zgradbe na Ulici
Frankolovskih žrtev 17/b v Celju, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo
stanovanjskemu bloku kot celoti ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
bloka, last dolžnika Gavrić Marka, EMŠO
1301965102381, stanujočega Celje, Ulica
Frankolovskih žrtev 17/b, do 1/1 (celote),
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,247.000 SIT.

SV 294/04
Ob-16983/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, št. SV 294/04 z dne 15. 6. 2004, je
bilo stanovanje št. 14, v skupni stanovanjski površini 57,74 m2 (ki obsega dve sobi,
kuhinjo, shrambo, kopalnico, WC, predsobo, balkon in kletni prostor), v II. nadstropju
stavbe, zgrajene na parc. št. 1121, 1122, vl.
št. 772, k.o. Jesenice, na naslovu Viktorja
Kejžarja 37/a, Jesenice, ki je v lasti Beso B,
podjetje za gradbene storitve, d.o.o., Ul. Viktorja Kejžarja 37a, 4270 Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5. 2000,
sklenjene med Verico Poštič, Viktorja Kejžarja 37/a, Jesenice, kot prodajalko in Beso
B, podjetje za gradbene storitve, d.o.o. kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.

SV 806/2004
Ob-16986/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 806/2004 z
dne 10. 6. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 012, v izmeri 41,78 m2, locirano
v mansardi večstanovanjske zgradbe na
Leški cesti 7/a v Mežici, ki stoji na parc.
št. 193/1, vl. št. 0628, katastrska občina
Mežica, s solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjskemu bloku kot celoti ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
bloka, last dolžnika Paradiž Simona, EMŠO
2206969500161, stanujočega Mežica,
Leška cesta 7/a, do 1/1 (celote), na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12.
2002, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,525.000 SIT.

SV 231/04
Ob-16984/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta,
opravilna številka SV-231/04 z dne 14. 6.
2004, sta bila stanovanje številka 6, v I.
nadstropju, v obsegu 56,85 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši na naslovu Pretnerjeva
6, Postojna, prej Ulica Prekomorskih brigad
3, 6230 Postojna, in stoji na parceli številka
423/20, vl. št. 2020, katastrska občina Postojna, ki ga je kreditojemalec/zastavitelj
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 320/68 z dne 8. 11.
1991, sklenjene s prodajalcem SGP Primorje p.o. Ajdovščina in enosobnega stanovanja lociranega v II. nadstropju, označeno
s številko 14, v izmeri 42,31 m2, s kletnim
prostorom, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Pivška ulica 004, 6230 Postojna, ki stoji na parc. št. 620/24, katastrska
občina Postojna, vložna številka 2236, ki
ga je kreditojemalec/zastavitelj pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalcem Skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije z
dne 18. 3. 1992, zastavljeni v korist Banke

SV 829/2004
Ob-16987/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 829/2004 z dne
9. 6. 2004, je bila nepremičnina, poslovni
prostor v pritličju v izmeri 33,37 m2 in kletni
prostori v izmeri 13,36 m2 – identifikacijska
številka dela stavbe 933/284 ter delež do
27% oziroma do 27/100 skupnih prostorov
v pritličju v izmeri 6,09 m2 in v kleti v izmeri
23,92 m2 – identifikacijska številka dela
stavbe 933/283 v poslovno-stanovanjskem
objektu Prešernova ulica 10 a v Mariboru,
stoječem na parc. št. 1005/1, katastrska
občina Maribor-grad, s pripadajočim deležem skupnih delov stavbe in funkcionalnega zemljišča, last zastaviteljice Andreje
Klepec, EMŠO 1312968505128, stanujoče
Maribor, Aškerčeva ulica 007, do 1/1 (celote), na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 5. 2004, s prodajalcem Cekov
Borisom, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,500.000
SIT s pripadki.
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SV 832/2004
Ob-16988/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 832/2004 z dne 9. 6.
2004, je bila nepremičnina, triinpolsobno
stanovanje s pritiklinami št. 2 v skupni neto
površini 72,35 m2, ki se nahaja v stanovanjskem objektu št. 13, Nova vas II/B, na naslovu Maribor, Borštnikova ulica 77, last zastavitelja Ferk Rastka, EMŠO 0910952501158,
stanujočega Maribor, Borštnikova ul. 077,
do 1/1 (celote), na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 19. 2. 1998, s
prodajalko Štrukelj Rado, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini največ 13,000.000.

na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene 15. 11. 1991 z Mestom Ljubljana in
aneksa k pogodbi sklenjenega dne 14. 6.
2004, Mestno občino Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 164.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

SV 836/2004
Ob-16989/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 836/2004 z dne
14. 6. 2004, je bilo stanovanje številka 25,
v skupni izmeri 81,30 m2, s pomožnim prostorom v izmeri 4,02 m2, v stanovanjskem objektu v VI. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Antoličičeva ulica 020, v Mariboru, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot
etažna lastnina in je last Kampl Marijana,
EMŠO 1303955500500, stanujoč Ljubljanska ulica 035, Maribor in Kampl Nevenke,
EMŠO 0105959505523, stanujoče Antoličičeva ulica 020, vsakega do 1/2, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 018, Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT.
SV 842/2004
Ob-16990/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 842/2004 z dne
15. 6. 2004, so bili poslovni prostori v velikosti 91 m2 na Mestnem trgu 005 v Šentjurju, na parceli številka 593, vpisani pri vložni
številki 1191, katastrska občina Šentjur, s
pripadajočim zemljiščem in komunalno ureditvijo, last dolžnika Amon Martina, EMŠO
0809949500083, stanujočega Šentjur, Ulica I. celjske čete 015, do 1/1 (celote), na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3.
2004, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalcem,
zastavljeni v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.400 EUR, s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
SV 851/2004
Ob-16991/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 851/2004 z dne
15. 6. 2004, je bila nepremičnina, garsonjera št. 6 v izmeri 24,79 m2 v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ob gozdu 18,
stoječe na parc. št. 1723/2, pripisani pri vložni številki 1692, katastrska občina Pobrežje,
s pripadajočo kletjo in solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, zemljišču na katerem objekt stoji in
funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja
Šorgo Milana, EMŠO 2303949500268, stanujočega Maribor, Štrekljeva ul. 024, do 1/1
(celote), na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 2. 2004 s prodajalko
SKB Leasing d.o.o. Ljubljana, zastavljena v

korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini največ 11,000.000.
SV 571/04
Ob-16992/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 571/04
z dne 17. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 68,07 m2, v
pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Brodarjev trg 6, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 1727/1 k.o. Moste, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, s pripadajočo
shrambo v kletnih prostorih navedenega objekta, last zastaviteljev Mira Vuka in Biljane
Relić, vsakega do 1⁄2, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 10. 6. 2004, z Denisom Stroligom kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 73.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 318/04
Ob-16993/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 318/04 z
dne 10. 6. 2004, je bila nepremičnina stanovanje št. 9, s pripadajočo kletjo, ki se
nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše
z ident. št. 2306 kot stavba na naslovu Trg
revolucije 4, Trbovlje, v skupni izmeri 71,40
m2, last zastavitelja Farkaš Jožeta, roj. 8. 9.
1966, stanujoč Kresnice 145, Kresnice, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 6. 2004,
sklenjene med Jožefom Mlinarjem in Angelo
Mlinar iz Ptuja, kot prodajalcema in Jožetom
Farkašem kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25 c, Trbovlje, matična številka
5026091, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 12,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 326/04
Ob-16994/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 326/04 z
dne 16. 6. 2004, je bila nepremičnina-poslovni prostor v objektu tržnica Trbovlje 3 b
v izmeri 34,7 m2, last Miloša Hudarina, rojen
18. 6. 1972, stanujoč Sallaumines 9, Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
20. 7. 2001, sklenjene med Mustar Stanislavom iz Krškega, kot prodajalcem in Milošem
Hudarinom kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25 c, Trbovlje, matična številka
5026091, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 570/04
Ob-16997/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 570/04
z dne 17. 6. 2004, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 12, v skupni izmeri 64,54 m2,
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Ulici bratov Babnik 26, na parc. št. 1246/2,
k.o. Dravlje, last zastavitelja Vujasin Laza,
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SV 1118/04
Ob-16998/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. 1118/04 z dne 14. 6. 2004,
sta bili zastavljeni naslednji nepremičnini:
poslovni prostor v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta Glavni trg 3, Celje, stoječega na parc. št. 2324, stanovanjska stavba
197 m2, vpisani v vlož št. 1564 k.o. Celje, v
skupni izmeri 246,50 m2, sestoječega iz prodajalne 105 m2, skladiščnega prostora 44,50
m2, garderobe s sanitarijami 5 m2 in pripadajočih kletnih prostorov v izmeri 92 m2, last
dolžnika in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 2. 2004
med njim kot kupcem in Intermodo d.o.o.,
kot prodajalko; poslovni prostor št. 1.1.06,
v izmeri 198,31 m2, v prvem nadstropju
trgovsko poslovne stavbe s komercialnim
imenom Trgovsko poslovni center City, ki
stoji na parc. št. 1771 k.o. Maribor grad in
steklene vitrine - izložbe št. 10, v prvem
nadstropju ob steni notranje trgovske ulice TPC City Maribor, v izmeri 7 m oziroma
7,40 m razvite dolžine, ki je sestavni del
posameznega etažnega dela objekta in je
sestavni del poslovnega prostora št. 1.1.06.,
last dolžnika in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 9. oziroma 10. 12. 2002, med njim kot kupcem
in Natašo Matijevič kot prodajalko, in sicer
vse v korist upnice SKB Banke d.d., Ljubljana, s sedežem in poslovnim naslovom
Ljubljana, Ajdovščina 4, vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod
št. reg. vložka 1/04552/00, matična številka
5561868, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 120,000.000 SIT s pripadki, ki zapade
dne 12. 6. 2009.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 99/2004
Os-16420/04
To sodišče je s sklepom St 99/2004 dne
8. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gear Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Vir, Bukovčeva 12a, Domžale, matična številka 5636973, davčna številka 48101907, vl. št. 11903800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, Celovška c. 30, 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 ter-
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jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 9. 2004 ob 10.45, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2004
St 231/2003
Os-16421/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 231/2003 dne 4. 6. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Broadway bar
Kranjc Uroš s.p., Kočevska c. 27, Kočevje, zaradi premajhne stečajne mase zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2004
St 77/2004
Os-16422/04
To sodišče je s sklepom St 77/2004 dne
7. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ranscell, podjetje za imunoterapijo d.o.o., Ljubljana, Teslova 30,
matična številka 1629735, davčna številka
74470434.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 9. 2004 ob 10.30, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2004
St 50/2003
Os-16423/04
Tukajšnje sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2003-39 z dne 26. 3. 2004 potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Dom
oprema, oprema stanovanj, poslovnih
prostorov in javnih objektov, d.o.o., Železniki, Na Plavžu 77, Železniki, matična
številka: 5015383, šifra dejavnosti: 36.120
in njegovimi upniki, sprejeto na naroku za
prisilno poravnavo dne 26. 3. 2004.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred A zajema privilegirane terjatve
delavcev iz 160. člena ZPPSL, katerih pol-
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ožaj se po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni,
– razred B zajema terjatve navadnih
dobaviteljev, kreditorjev, državnih institucij
in zaposlenih, ki bodo poplačane v denarju
v višini 20% terjatve, ugotovljene do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, z obrestmi v nominalni višini 5% letno od začetka postopka prisilne poravnave do poplačila,
v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave,
– razred C zajema terjatve strateških
dobaviteljev, ki bodo poplačane v denarju
v višini 60% terjatve, ugotovljene do dneva začetka postopka prisilne poravnave, z
obrestmi v nominalni vrednosti 5% letno od
začetka postopka prisilne poravnave do poplačila, v roku treh let od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
– razred Č zajema terjatev investicijskega kreditorja, ki bo poplačana v denarju v
višini 100% terjatve, ugotovljene do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, z obrestmi v višini 5% letno od začetka postopka
prisilne poravnave do poplačila, v roku petih
let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
– razred D zajema terjatvi ločitvenih upnikov, katerih položaj se po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev za poplačilo, je
sestavni sklep o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, če se njihove terjatve naknadno
ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 15. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 6.2004
St 27/2004
Os-16424/04
Poravnalni senat obvešča upnike, da
bo narok za prisilno poravnavo v zadevi
Tovarna vozil d.o.o. Maribor, Ptujska c.
184, Maribor, dne 14. 7. 2004 ob 11. uri
– soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije na tukajšnjem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 226/II.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2004
St 14/97
Os-16425/04
To sodišče obvešča upnike, da bo v stečajni zadevi Preskrba Poljčane Trgovina
in storitve d.d. - v stečaju, Poljčane, Bistriška 54, dne 23. 7. 2004 v sobi št. 253
ob 9. uri, šesti narok za preizkus upniških
terjatev.
Upnike pa še obvešča, da lahko prevzamejo posamezne terjatve v stečajni masi, ki
jih stečajna upraviteljica ni uspela izterjati.
Zato jih v ta namen sodišče poziva, naj mu
do 20. 7. 2004 sporočijo, katero terjatev so
pripravljeni prevzeti. Podatke o terjatvah
lahko dobijo pri stečajni upraviteljici mag.
Diti Kastelic.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2004
St 93/2003
Os-16426/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Kerop Trgovina, proizvodnja

in storitve d.o.o. - v stečaju, Ptujska c.
37, Pragersko – v stečaju, se v skladu z
99/II členom ZPPSL zaključi, saj je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso neznatne
vrednosti.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2004
St 169/2003
Os-16427/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 169/2003 dne 7. 6. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Zorin
Jožef s.p. Avtoservis, trgovina, posredništvo Pernica 9, Pernica.
Odslej firma glasi Zorin Jožef s.p. Avtoservis, trgovina, posredništvo Pernica 9,
Pernica – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
1. 10. 2004 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 7. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2004
St 18/2004
Os-16428/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2004 z dne 7. 6. 2004, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Zoran Zemljarič s.p. – gostilna Ata Franc,
Belšakova ulica 29, Ptuj, matična številka
5475782000, šifra dejavnosti 55.301.
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:
– Pekarna Postojna proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o., Kolodvorska 5/c,
Postojna,
– Banka Koper d.d., Poslovna enota Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
– Janko Sirc s.p., Podgorci 24,
– Republika Slovenija, Davčna uprava
RS, Davčni urad Ptuj, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek na Ptuju,
– Boris Mlakar, Pavlovski vrh 1, kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 7. 6. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 6. 2004
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St 19/2004
Os-16429/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2004 z dne 7. 6. 2004, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Signal podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje d.o.o., Lancova vas 3,
matična številka 5558590, šifra dejavnosti
51.190, davčna številka 47262184.
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:
– Pošta Slovenije d.o.o., poslovna enota
Maribor, Slomškov trg 10, Maribor,
– Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
– Konus d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske
Konjice,
– Mesarija Fekonja, Henrik Fekonja s.p.,
Mariborska cesta 14, Sveta Trojica,
– Resped d.o.o., Mednarodni prehod 2,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 7. 6. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 6. 2004

vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave (9.
6. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje Rudi Hramec s.p., Prihova 18,
Nazarje, številka delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Poštna banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor,
2. Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje,
3. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
4. Roter Vanek s.p., Pekarna in trgovina,
Šentrupert 7, Gomilsko,
5. Predstavnik delavcev - Anamarija Ivanek, Levec 35a, Petrovče.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave
se naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na
TRR tukajšnjega sodišča v Celju št.
01100-6960421564, sklic na št. 5-41-2004,
v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2004

St 21/2004
Os-16430/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2004 z dne 7. 6. 2004, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Pompe družba za storitve, inženiring in
trgovino d.o.o., Zechnerjeva ulica 14,
Ptuj, matična številka 5664357, šifra dejavnosti 51.190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11,
Maribor,
– SGP Kograd Dravograd - Gradbeno
podjetje Stavbenik Prevalje d.o.o., Trg 31,
Prevalje - v stečaju,
– Dušan Osojnik, Zg. Pirniče 129, Medvode,
– Tam Trade trgovina in storitve d.o.o.,
Ptujska c. 184, Maribor - v stečaju,
– Štajerska Pivovarna d.d., Ljubljanska
ulica 81, Maribor - v stečaju,
– Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
– Zdenka Habulin, Staneta Severja 18,
Maribor, kot delavska zaupnica.

Okic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodiščea
dne 7. 6. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 6. 2004
St 2/2003
Os-16431/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2003 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Pekarna in trgovina Dušan Mežnar s.p.,
Celjska cesta 39, Šmarje pri Jelšah - v
stečaju (matična številka: 5834778, ID št.
za DDV: SI38397978), se zaključi v skladu
z dol. čl. 169/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Pekarna in trgovina
Dušan Mežnar s.p., Celjska cesta 39, Šmarje pri Jelšah - v stečaju (matična številka:
5834778, ID št. za DDV: SI38397978), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 27/94
Os-16432/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/94 sklep z dne 8. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ILPORT, Prevozi, trgovina in inženiring
d.o.o., Cesta na Lavo 1, Žalec - v stečaju
(matična številka: 5370043, ID št. za DDV:
SI50525280), se zaključi v skladu z dol. 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ILPORT, Prevozi, trgovina in inženiring d.o.o., Cesta na
Lavo 1, Žalec - v stečaju (matična številka:
5370043, ID št. za DDV: SI50525280), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2004
St 41/2004
Os-16433/04
I. To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 41/2004 sklep z
dne 9. 6. 2004:
To sodišče je dne 12. 5. 2004 ob 9.17
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Hmezad Kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava 5/a, Gomilsko in
njegovimi upniki, z dne 7. 5. 2004 in je dne
9. 6. 2004 ob 14. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Hmezad
Kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o.,
Trnava 5a, Gomilsko (matična številka:
5186340, ID št. za DDV: SI20376685) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
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St 87/2003
Os-16434/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 87/2003 sklep z
dne 19. 5. 2004:
1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Belin IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška Slatina, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 19. 5. 2004.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
štiri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov po 60. členu ZPPSL in po drugi
točki prvega odstavka 47. člena ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnostjo skelpa o
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred B: Vsem ostalim navadnim upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera
v obdobju od začetka prisilne poravnave, če
je ta pravnomočno potrjena, znaša 1%.
Razred C: Seznam upnikov (družbenikov), ki v skladu s 433. členom ZGD ne morejo zahtevati vračila posojila in se takšno
posojilo šteje za last družbe.
Razred D: Seznam upnikov, katerim
dolžnik ponuja 100% poplačilo terjatev v
roku petih let od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v
obdobju od začetka prisilne poravnave, če
je ta pravnomočno potrjena, znaša 5,5% na
letni podlagi.
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3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo poplačilo po posameznih razredih,
sta sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 19. 5. 2004 je postal pravnomočen dne
8. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2004
St 54/2003
Os-16435/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2003 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Han
Sonja s.p., Trgovina Han, Gubčeva 8, Celje – v stečaju (matična številka: 5727662,
ID št. za DDV: SI88857875), se zaključi v
skladu z dol. 169/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Han Sonja s.p.,
Trgovina Han, Gubčeva 8, Celje - v stečaju
(matična številka: 5727662 ID št. za DDV:
SI88857875), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 61/2002
Os-16436/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 61/2002 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Mik, Modna konfekcija
d.d., Trg 8, Prebold (matična številka:
5067251, ID št. za DDV: SI4894977), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti
o zaključku stečajnega postopka zoper stečajno maso dolžnika: Mik, Modna konfekcija d.d., Trg 8, Prebold (matična številka:
5067251, ID št. za DDV: SI48949477), pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 11/2002
Os-16437/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2002 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek zoper stečajno maso dolžnika: Scala Zarja, Modna
konfekcija d.d., Petrovče 115, Petrovče
(matična številka: 5098955, ID št. za DDV:
89706579), se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o zaključku stečajnega postopka zoper
stečajno maso dolžnika: Scala Zarja, Modna konfekcija d.d., Petrovče 115, Petrovče
(matična številka: 5098955, ID št. za DDV:
89706579), pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
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St 105/2001
Os-16438/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 105/2001 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Michelle, Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Cesta na Dobrovo 29/a, Celje - v stečaju
(matična številka: 5668387), se zaključi v
skladu z dol. 169/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Michelle, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Cesta na Dobrovo
29/a, Celje - v stečaju (matična številka:
5668387), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 47/2004
Os-16439/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2004 sklep z dne 8. 6. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Anza, Vizualne komunikacije, Trgovina, storitve, inženiring d.o.o., Podgaj
4/a, Ponikva (matična številka: 5682118, ID
št. za DDV: SI30689040).
Odslej se firma glasi: Anza, Vizualne
komunikacije, Trgovina, storitve, inženiring
d.o.o., Podgaj 4/a, Ponikva (matična številka: 5682118, ID št. za DDV: SI30689040)
- v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajenga 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. 11-42153-7110006-47000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. septembra 2004 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 8. 6.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2004
St 16/2003
Os-16440/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2003 sklep z dne 8. 6. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Prevozi Čater d.o.o., Stopče 33/a,

Grobelno (matična številka: 5576989, ID št.
za DDV: SI48103543).
Odslej se firma glasi: Prevozi Čater
d.o.o., Stopče 33/a, Grobelno (matična številka: 5576989, ID št. za DDV: SI48103543)
- v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
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.
11-42153-7110006-16000003).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. septembra 2004 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 8. 6.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2004
St 34/2001
Os-16441/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/2001 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Les-And, Trgovina in proizvodnja d.o.o., Cesta na žago 21, Šempeter (matična številka: 5619157, ID št. za
DDV: SI70041938), se zaključi, v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti
o zaključku stečajnega postopka zoper stečajno maso dolžnika: Les-And, Trgovina in
proizvodnja d.o.o., Cesta na žago 21, Šempeter (matična številka: 5619157), ID št. za
DDV: SI70041938), pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 63/2003
Os-16442/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2003 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Tomše Irena s.p., Šivanje po meri, šivanje moške, ženske in otroške konfekcije
“Tomši”, Bukovje pri Slivnici 36/a, Gorica
pri Slivnici (matična številka: 5433818, ID
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št. za DDV: SI15711439), se zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Tomše Irena s.p.,
Šivanje po meri, šivanje moške, ženske in
otroške konfekcije “Tomši”, Bukovje pri Slivnici 36/a, Gorica pri Slivnici (matična številka: 5433818, ID št. za DDV: SI15711439),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004

trebno dokumentacijo podajo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v roku 2 mesecev
po objavi tega likvidacijskega postopka.
K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se takse
za prijavo terjatve delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso
morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100314.
4. Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 9. 2004 ob 13.30 pri tukajšnjem sodišču v sobi št 12.
6. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se dne 8. 6. 2004 nabije na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 6. 2004

St 24/2004
Os-16443/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2003 sklep z dne 8. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kava bar “Pri Klančkih”, Trgovina na
debelo v tranzitu, Stojan Stanislav s.p.,
Kačji dol 4, Podplat (matična številka:
1014536, ID št. za DDV: SI158813551), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in 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: Kava bar “Pri
Klančkih”, Trgovina na debelo v tranzitu,
Stojan Stanislav s.p., Kačji dol 4, Podplat (matična št.: 1014536, ID št. za DDV:
SI58813551), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2004
St 28/98
Os-16444/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/98 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Križnik Andrej, s.p., Mesnica Andrej
Križnik, Goriška 46, Velenje, se zaključi v
skladu z dol. 169/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Križnik Andrej
s.p., Mesnica Andrej Križnik, Goriška 46,
Velenje - v stečaju, iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 47/2003
Os-16445/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2003 sklep z dne 7. 6. 2004:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Zarja Kovinooprema Petrovče, Družba za proizvodnjo, predelavo
in prodajo kovinskih izdelkov d.o.o.,
Petrovče 115, Petrovče (matična številka:
5098947, davčna številka: 44977603) se zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti
o zaključku stečajnega postopka zoper stečajno maso dolžnika: Zarja Kovinooprema

Petrovče, Družba za proizvodnjo, predelavo in prodajo kovinskih izdelkov d.o.o.,
Petrovče 115, Petrovče (matična številka:
5098947), davčna številka: 44977603), pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2004
St 43/2004
Os-16446/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2004 sklep z dne 8. 6. 2004:
I. To sodišče je dne 21. 5. 2004 ob 9.05
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Artemont, Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Dolenja vas 88, Prebold, z dne 21.
5. 2004 in je dne 8. 6. 2004 ob 11. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Artemont,
Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Dolenja vas 88, Prebold (matična številka:
5765978, ID št. za DDV: SI59077689).
Odslej se firma glasi: Artemont, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Dolenja
vas 88, Prebold (matična številka: 5765978,
ID št. za DDV: SI59077689) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
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.
11-42153-7110006-43000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 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 8. 6.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2004
St 31/2004
Os-16447/04
1. Z dnem 8. 6. 2004 se začne likvidacijski postopek nad dolžnikom Pridelovalec, Kmetijska zadruga z.b.o. Ljutomer,
Kidričeva ulica št. 2, matična številka
1719661.
2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob progi št. 53.
3. Upnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in po-
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St 15/2004
Os-16448/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2004 z dne 8. 6. 2004, začel stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Les
Grubelnik lesna predelava d.o.o. Ribnica
na Pohorju, Zgornji Lehen 8, Ribnica na
Pohorju.
Odslej firma glasi: Les Grubelnik lesna
predelava d.o.o. Ribnica na Pohorju - v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. septembra 2004. ob 9. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 8. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 6. 2004
St 33/2000
Os-16449/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase dolžnika Kormetal Družba za predelavo barvastih kovin, plastike in storitve, d.d., Žerjav 79, Črna na Koroškem v
stečaju, pod opr. št. St 33/2000, ki bo dne
1. 9. 2004 ob 10. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča št. 9, v času
uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 6. 2004
St 25/2003
Os-16450/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Les Fin, podjetje za financiranje in
trgovino d.o.o. – v stečaju, Pod gradom
2, Slovenj Gradec, se zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Les Fin, podjetje za financiranje in trgovino d.o.o. - v stečaju, Pod gradom 2, Slovenj Gradec, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 6. 2004
St 7/2003
Os-16451/04
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Avtopromet Gorica tovorni promet, d.o.o., Nova Gorica –
v stečaju, Cesta 25. junija 1/a, 5000 Nova
Gorica, dne 7. 7. 2004 ob 13.30 v razpravni
dvorani št 108/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 6. 2004
St 3/2004
Os-16549/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2004
z dne 10. 6. 2004 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Storžič, Trgovina,
proizvodnja, gostinstsvo, storitve d.o.o.,
Mladinska ulica 2, Kranj, matična številka:
5390559, šifra dejavnosti: 52.420, davčna
številka: 60454954.
Za stečajnega upravitelja je bil postavljen
Andrej Marinc, BDO EOS svetovanje d.o.o.
Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev in
kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 24.
9. 2004 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 10. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2004
St 71/2004
Os-16550/04
To sodišče je s sklepom z dne 18. 5.
2004 pod opr. št. St 71/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Network Twentyone, izobraževanje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Koprska 106/b,
Ljubljana, matična številka 5944872, šifra
dejavnosti G/51.190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (18. 5 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
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(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Davčna uprava Republike Slovenije,
– Network 21, d.o.o., Hegedušičeva 1,
Rijeka, Republika Hrvaška,
– CEF – Čefarin Damjan s.p., Preloge
2, Šmartno,
– Partner Graf d.o.o., Kolodvorska 2,
Grosuplje,
– Alenka Meden, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2004
St 83/2003
Os-16551/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 83/2003 z dne 7. 6. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Risk d.o.o.
– v stečaju, Celovška 150, Ljubljana.
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 7. 6. 2004
St 5/2004
Os-16552/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/2004
z dne 9. 6. 2004 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Markotom Matkom s firmo Notranja
zaključna dela, Marko Matko s.p., Sladki
vrh 26, Sladki vrh, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2004
St 50/2003
Os-16553/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
50/2003 z dne 9. 6. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Bogdanom Peršakom s firmo
Peršak Bogdan Avtoelektričarstvo s.p.,
Ješenca 2, Rače, ker je premoženje, ki je
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2004
St 175/2003
Os-16554/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
175/2003 z dne 9. 6. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Inocontract gradbeništvo in trgovina

d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 24, ker je
premoženje, ki je prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Dolžnikova matična številka je 5868343,
šifra dejavnosti pa 52436.
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2004
St 185/2003
Os-16555/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
185/2003 z dne 9. 6. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Pupa - Trade Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, prevoz in storitve d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Partizanska 3, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnikova matična številka je 5413958,
šifra dejavnosti pa 52.420.
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2004
St 22/2004
Os-16556/04
1. Z dnem 9. 6. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Baligač Simon
s.p., Sink trgovina in storitve, Gornja Bistrica 107/a, davčna št. 55280846.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100224.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 9. 2004 ob 14. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 9. 6. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 6. 2004
St 10/2001
Os-16557/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Indip, proizvodnja oblačil in dežnikov d.d. Lendava, Industrijska ulica 2,
Lendava, se iz razloga drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, neporabljeni
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del se izroči Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 6. 2004

Rubež je opravljen za izvršilne zadeve
pod opr. št. In 2002/00163, In 2002/00171,
In 2002/00176 in In 2002/00180.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2004

St 108/2004
Os-16607/04
To sodišče je s sklepom St 108/2004 dne
11. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Smrekca Trade trgovina d.o.o.,
Ljubljana, Zvezna ulica 2, matična številka
5887810, davčna številka: 19372582.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 20. 9. 2004 ob 11.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2004
St 9/93
Os-16608/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Eureco, Podjetje za proizvodnjo
reklamnih blokov, Murska Sobota, p.o.,
Lendavska 1, Murska Sobota - v stečaju,
se z dnem 9. 6. 2004 zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 6. 2004

Izvršbe
In 2002/01116
Os-12323/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 2002/01116,
je bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v izmeri
60,73 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše Nussdorferjeva ulica 3,
Ljubljana, last dolžnice Kralj Darje, Nussdorferjeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
In 2002/01128
Os-12324/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 2002/01128,
je bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v izmeri
60,73 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše Nussdorferjeva ulica 3,
Ljubljana, last dolžnice Kralj Darje, Nussdorferjeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004

In 2002/01120
Os-12325/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 2002/01120,
je bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v izmeri
60,73 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše Nussdorferjeva ulica 3,
Ljubljana, last dolžnice Kralj Darje, Nussdorferjeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
In 2004/00046
Os-12326/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 2002/01096,
je bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika NA-VAL d.o.o., Litijska c. 45, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 10, v izmeri 60,73 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše Nussdorferjeva ulica 3, Ljubljana,
last dolžnice Kralj Darje, Nussdorferjeva 3,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
In 2002/01112
Os-12327/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 2002/01112,
je bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v izmeri
60,73 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše Nussdorferjeva ulica 3,
Ljubljana, last dolžnice Kralj Darje, Nussdorferjeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
In 2002/01645
Os-12680/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 12. 2003, opr. št. In 2002/01645, In
2002/01723, In 2002/01726, In 2002/01673
in In 2003/00142, je bil dne 6. 4. 2004 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 10, v izmeri 47,12 m2, v večstanovanjski
hiši na naslovu Gosposvetska 10, Ljubljana,
last dolžnika Ahačin Darka, Gosposvetska
10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2004
In 2003/00980
Os-14513/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 8. 2002, opr. št. In 2002/00650, je
bil dne 13. 1. 2004 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 70,14 m2,
št. 12, v večstanovanjski hiši, Puhova 3,
Ljubljana, last dolžnika Klep Adolfa, Puhova 3, Ljubljana.
Opravljeni rubež velja tudi za izvršilno
zadevo In 2003/00980.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2004
In 2002/00163
Os-14515/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 2. 2002, opr. št. In 2002/00163,
je bil dne 6. 6. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 4, v izmeri
67,50 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše na Linhartovi 82 v Ljubljani, last dolžnice Bukovec Danice, Linhartova cesta 82,
Ljubljana.
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In 2003/00751
Os-14520/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 10. 2002, opr. št. 11 I 2002/12001,
je bil dne 13. 10. 2003 opravljen v korist upnice Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 4, Agrokombinatska
6b, Ljubljana, v izmeri 43 m2, last dolžnice
Jerman Lilijane.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004
In 2003/01403
Os-14596/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 12. 2003, opr. št. In 2003/01403, je
bil dne 8. 12. 2003 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež stanovanja št. 18,
III. nadstropje, Viška 51, Ljubljana, v izmeri
40,09 m2, last dolžnika Muleci Hamdija, Viška 51, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2004
In 2004/00107
Os-14598/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 11. 2. 2004, opr. št. 0001 In
2004/00107, je bil dne 11. 2. 2004 opravljen
v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 11, III. nadstropje, Nanoška
34, Ljubljana, v izmeri 65,07 m2, last dolžnice Kalin Zdenke, Nanoška 34, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2004
In 2002/00908
Os-14823/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 8. 2002, opr. št. In 2002/00908,
je bil dne 19. 4. 2004 opravljen v korist
upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 48,
IV. nadstropje, Andreaševa 14, Ljubljana,
v izmeri 38,78 m2, last dolžnic Škraba Elizabete in Škraba Marjete, obe Andreaševa
14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
In 04/00299
Os-15801/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 20. 4.
2004, opr. št. In 04/00299, je bil dne 3. 5.
2004 opravljen rubež nepremičnine, ki obsega štirisobno stanovanje v IV. in V. nadstropju, št. 402, v izmeri 106,49 m2, s teraso
v izmeri 12,60 m2, s pripadajočo kletno
shrambo v izmeri 3 m2, št. S-A-402 in garažo v izmeri 12,50 m2, št. GB 96, v stanovanjskem objektu Dravske terase, Koroška
c. 53, Maribor (objekt stoji na parc. št. 1978,
1979, 1983/1, 1983/3, 1984 in 1982/4, vse
k.o. Koroška vrata), v korist upnika Darka
Rojsa, stan. Makole, Pečke 58.
Z razglasitvijo in objavo zapisnika o rubežu na oglasni deski sodišča in to objavo
pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2004
In 83/02
Os-14512/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 83/02 z dne
8. 10. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19, v objek-
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tu Log 3, Hrastnik, v VI. nadstropju v izmeri
43,10 m2, zarubljeno v korist upnika KSP
Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, zaradi
izterjave 393.944 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 5. 2004
In 187/03
Os-14593/04
V smislu določbe 211. člena ZIZ se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Velenju z dne 18. 4. 2003, pod opr. št. In
12/04, ki je postal pravnomočen 5. 5. 2003,
v korist upnika Gost, d.o.o., Kersnikova 11,
Velenje, zoper dolžnico Vido Kostajnšek,
s.p., Tomšičeva 45, Velenje, zaradi izterjave
4,853.772,80 SIT s pp in na podlagi sklepa
o izvršbi istega sodišča z dne 22. 3. 2004,
pod opr. št. In 49/04, ki je postal pravnomočen 30. 4. 2004, v korist upnika RS, Ministrstvo za finance, DURS, DU Velenje, zoper
dolžnico Vido Kostajnšek, zaradi izterjave
7,829.061,89 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
jo predstavlja 1/2 stanovanja št. 5, v II. nadstropju stanovanjske hiše na Tomšičevi 45, v
Velenju, v izmeri 65,09 m2, sicer stoječem na
parc. št. 1863/13, pri vl. št. 800, k.o. Velenje
in po podatkih v spisu last dolžnice Vide Kostajnšek, Tomšičeva 45, Velenje, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 5. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 30552/2003
Os-14464/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog SCT, Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičninah
parc. št 1555/1, in 1555/2, vpisanih v vl. št.
1297, k.o. Glince ter za vknjižbo služnostne
pravice zaradi dostopa in dovoza, pregledov
in popravil komunalnih naprav na parc. št.
1555/1 in 1555/2, k.o. Glince, v korist komunalnih organizacij Kanalizacije Ljubljana,
Podjetja za OPTT promet, Mestni vodovod
Ljubljana, Elektro Ljubljana in Energetike
Ljubljana, izdalo sklep Dn št. 30552/2003 z
dne 23. 3. 2004, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižnjih listin:
– odločbe sektretariata za varstvo okolja
in urejanje prostora občine Ljubljana – Šiška,
št. 04/04-16-465-293/89 z dne 24. 3. 1992,
– zapisnika o sporazumni določitvi odškodnine, sklenjenega pred Občino Ljubljana – Šiška, št. 04/04-16-465-293/89 z dne
1. 4. 1992.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova
26, Ljubljana, matična št. 5605393.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objava tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2004
Dn 2202/1999
Os-14466/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Potočar Jožeta, Peruzzijeva 37, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičninah – garsonjeri št. 3, v pritličju, Adamičeva 13, Ljub-
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ljana in klet št. 3 v kletni etaži, Adamičeva 3,
Ljubljana, vpisanih v podvl. št. 2747/14, k.o.
Dravlje, izdalo sklep Dn št. 2202/1999 z dne
30. 3. 2004, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 26. 12. 1981, za
garsonjero št. 3 v pritličju stan. objekta Š, ki
stoji na zemljišču parc. št. 809/80, k.o. Dravlje,
sklenjeno med Potočar Heleno, Peruzzijeva
37, Ljubljana, kot darovalko in Hočevar Antonijo, Adamičeva 13, Ljubljana, kot obdarjenko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Potočar Jožeta in Potočar Beti, Peruzzijeva
37, Ljubljana, za vsakega od 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2004
Dn 5544/1997
Os-14467/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Mali Sašota, Ob
žici 3, Ljubljana, z vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičninah – stanovanju št. 1, v pritličju, Ob žici 3, Ljubljana, klet št. 1, v kletni
etaže, Ob žici 3, Ljubljana in vhod v atrij, Ob
žici 3 Ljubljana, vpisanih v podvl. št. 2624/1,
k.o. Dravlje, izdalo sklep Dn. št. 5544/1997 z
dne 30. 3. 2004, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:

serija
AB
AA
AA
AC
AB

vrednost
5
1
1
10
5

delnice od
0000102
0000063
0009643
0000158
0007122

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 276/2003
Os-14547/04
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 276/2003 upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS iz Ljubljane, proti dolžniku Mikulič Peru, Medvedova
7, Kamnik, zaradi izterjave 270.662 SIT s pp
sklenilo, da se dolžniku Mikulič Peru, nazadnje stanujočem Medvedova 7, Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz
Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v
katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dneva postavitve pa
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 4. 2004
I 2002/00947
Os-14542/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, ki jo zastopa odv. Anja Rismal, Parmova 51, Ljubljana,

– pogodba št. 5/75-I/PJ z dne 15. 4. 1975
za enosobno stanovanje izmere 44 m2, ki
se nahaja v pritličju objekta B 1-3 (Ob žici
3), sklenjeno med Skladom za komunalno
urejanje zemljišč občine Ljubljana Šiška, kot
prodajalcem in Mali Ljudmilo, Ljubljana, Ob
žici 3, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Mali Sašota, Ob žici 3, Ljubljana.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2004

Amortizacije
N 143/2004
Os-14468/04
Na predlog predlagatelja Poteza d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, se uvaja amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj bi se
izgubile. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnicah:

delnice do
št. del.
št. lotov
0000150
49
246
0000089
27
27
0009665
23
23
0000159
2
20
0007124
3
15
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
proti dolžniku Zmazek Igorju, Katreževa pot
31, Ljubljana, zaradi izterjave 758.302,57
SIT sklenilo:
dolžniku Zmazek Igorju, Katreževa pot
31, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
Ig 2002/04918

Os-14550/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljhan v izvršilni zadevi upnika Porsche Kredit in leasing SLO
d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba Taljat, Tratnik, Sočan in
Bogataj d.n.o. iz Ljubljane, zoper dolžnika
1. AE Aksiom, tehnične in poslovne storitve
d.o.o., Tržaška c. 2, Ljubljana; 2. Witwicky
Danilo, Praprošče 12, Litija, zaradi izterjave
1,183.435,30 SIT s pp sklenilo:
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dolžniku Witwicky Danilu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2004

organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 3. 2004

I 2002/00946
Os-14551/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Bank Austria Creditastalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, ki ga zastopa
odv. Anja Rismal, Parmova 51, Ljubljana
proti dolžnici Strmljan Katici, Miklošičeva
34, Ljubljana, zaradi izterjave 458.273,10
SIT sklenilo:
dolžnici Strmljan Katici, Miklošičeva 34,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
I 2003/01512
Os-14552/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper,
proti dolžniku Zorko Božidarju, Ziherlova
41, Ljubljana, zaradi izterjave 1,363.532
SIT sklenilo:
dolžniku Zorko Božidarju, Ziherlova 41,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
I 2000/12719
Os-14554/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika: SI.Mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Škufca
Stanki, Struževo 3/a, Kranj, zaradi izterjave
51.485 SIT sklenilo:
dolžnici Škufca Stanki, Struževo 3/a,
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
I 2002/09461
Os-14555/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.Mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Cvijanovič
Nevenki, Rusjanov trg 2, Ljubljana, zaradi
izterjave 65.471 SIT sklenilo:
dolžnici Cvijanovič Nevenki, Rusjanov trg
2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004
III P 999/98
Os-16878/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Veri Gams Premerl v pravdni zadevi tožeče stranke Volna, trgovsko podjetje d.d.,
Ljubljana, Mačkova 2, ki jo zastopa pooblaščena odvetniška pisarna Miro Senica in
odvetniki, Ljubljana, zoper tožene stranke 1.
Antona Koritnika iz Ljubljane, Gregorčičeva
11, 2. Johna Iva Koritnika, Cleveland 5504,
Superior Avenue, Suitte 310, Ohio 44103,
ZDA in 3. dr. Nika Koritnika, Via Castellnuovo 21, 50047 Prato, Italija, zaradi plačila
17,306.467 SIT, dne 28. 1. 2000, izven naroka sklenilo:
drugotoženi stranki Johnu Ivu Koritniku iz
Clevelanda, Ohio, ZDA, se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Maja Besednjak
iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala drugotoženca, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000
II P 1075/2003
Os-11231/04
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svetnici Mariji Terboča – Zalti, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
ki jo zastopa odvetnica Simona Preininger,
zoper toženo stranko Edija Mariniča, stan.
Zg. Jakopski dol 37/a, Jakobski dol, zaradi
plačila, na predlog tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika, na podlagi
določb 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), izven naroka, dne 26. 3.
2004 sklenilo:
toženi stranki Ediju Mariniču, stan. Zgornji Jakobski dol 37/a, Jakobski dol, se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Andrej
Kirbiš iz Maribora.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
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Oklici dedičem
D 287/2004
Os-15799/04
Dne 28. 2. 2004 je umrl Rajkovič Štefan,
roj. 10. 9. 1991, nazadnje stan. Celje, Na
Zelenici 11.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Rajkovič Štefanu, da se priglasijo
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da zapustnik ni
imel sorodnikov, ki bi prišli po njem kot zakoniti dediči in bo zapuščino dodelilo dedičem
na podlagi oporoke.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 5. 2004
D 90/2003
Os-12633/04
Ana Fink roj. Matkovič, upokojenka, iz
Kvasice 5, pošta Dragatuš, je dne 7. 3. 2003
umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine ima pravico neznanokje
bivajoči zapustničin sin Vinko Fink.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica ter oklica na oglasni deski
tega sodišča in spletni strani sodišča.
Dediču je postavljen za skrbnika Matej Žnidarščič, rojen 7. 1. 1943, Lokve 24,
Črnomelj. Po preteku enoletnega roka bo
opravilo sodišče zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika in na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 5. 2004
D 748/2003
Os-12634/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Frančiški Župan,
hčeri Karola, upokojenki, roj. 30. 11. 1925,
državljanki Republike Slovenije, poročeni,
umrli 2. 8. 2003, nazadnje stanujoči Kranj,
Gasilska ulica 10.
Do dediščine imajo pravico dediči 3.
dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
dedne izjave skrbnika za posebni primer in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 4. 2004
D 536/2003
Os-14458/04
Janez Jesenko, upokojenec, roj. 4. 3.
1945, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč Zgornje Bitnje 83, Žabnica, je
dne 2. 6. 2003 umrl in ni zapustil oporoke.
Ker so se dediči 1. dednega reda in 2.
dednega reda odpovedali dedovanju po zapustniku, imajo do dediščine pravico dediči
3. dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 5. 2004

Oklici pogrešanih
N 26/2004
Os-15814/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku nepravdni postopek razglasitve Zgonc
Jožeta, roj. 5. 2. 1922, Kremenica, pošta Ig
pri Ljubljani, za mrtvega.
Pogrešan je od meseca julija 1945 dalje.
Zgonc Jožeta pozivamo, da se oglasi, vse ki
kaj vedo o njegovem življenju pa pozivamo,
da to v treh mesecih od objave oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ker bo
po preteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2004
N 12/04
Os-14814/04
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Valterja
Pahorja iz Tubelj pri Komnu 9, zaradi razglasitve za mrtvo Rozamilo Pahor, roj. 2. 4.
1911, v Tubljah pri Komnu, hči Antona Pahorja in Ivane Pahor roj. Kante iz Tubelj pri
Komnu, neznanega bivališča.
Po navedbah predlagatelja Valterja Pahorja iz Tubelj pri Komnu 9, je pogrešana
Rozamila Pahor pred II. svetovno vojno
odšla v Sovjetsko zvezo in od tedaj dalje
je nihče ni več videl. Za njo se je izgubila
vsaka sled. Po končani II. svetovni vojni so
jo tudi iskali preko mednarodne organizacije
Rdečega križa, a zaman.
Zaradi opisanega pogrešano Rozamilo
Pahor pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi
karkoli vedeli o njej in njenem življenju, naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v
roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 5. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 433/2004
Rg-9698/04
To sodišče na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra objavlja sklep:
družba SIRELA-STOPINŠEK IN SIMON, trgovina, storitve in svetovanje,
d.n.o. Celje, Gosposka 3, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 20. 2. 2004.
Družbenikoma Simon Simoni, stan.Ulica
Frankolovskih žrtev 61, Celje in Stopinšek
Aleksandru, stan. Pod gradom 5, Laško,
ostane premoženje družbe in prevzemata
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
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Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2004
Srg 503/2004
Rg-12330/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba AUTOMATIC LINE, tehnološke,
organizacijske, ekonomske storitve in inženiring d.o.o., Šušteti 11, Sveti Anton,
Koper, ki je vpisan pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1173/00 preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
3. 3. 2004.
Družbenik Köpke Klaus Hinrich, Bremen, Gothaerstrasse 45, izjavlja, da
družba nima zaposlenih delavcev, nima
neporavnanih zapadlih obveznosti s tretjimi in ima urejena vsa razmerja s tretjimi.
Družbenik prevzema do upnikov solidarno
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po poplačilu vseh obveznosti družbe ter
njenega izbrisa iz sodnega registra se preostalo premoženje prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2004
Srg 450/2004
Rg-9705/04
Družba AL – ZIDARSTVO ANTOLIN IN
OSTALI, gradbeništvo, trgovina, storitve,
gostinstvo, d.n.o, s sedežem Kriška ulica
24, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06386/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Antolin Lado, Kriška ulica 24, Kranj in Čučuk
Lidija, Podbrezje 109, Naklo.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2004
Srg 278/2004
Rg-14494/04
Družba CGM GRUDEN & CO, d.n.o.,
podjetje za proizvodnjo in promet, Žiri,
s sedežem Starovaška 13, Žiri, vpisana na
reg. vl. št. 1/03678/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Gruden Cvetko in Gruden Mateja, oba Starovaška c. 13, Žiri.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 5. 2004
Srg 694/2004
Rg-14820/04
Družba AVTOSERVIS AMBROŽ, trgovina z vozili, opremo, deli in storitve,
d.o.o., s sedežem Gorenjesavska 13,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/05882/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ambrož Valentin, Smledniška 23, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2004
Srg 08484/2003
Rg-6643/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Free
Tech-Šifrar in družbeniki, podjetje za zastopanje, svetovanje in dizajn, d.n.o., Ljubljana, Kosovo polje 16, ki jo zastopa odvetnik
Drago Mlinarič iz Ljubljane, Ajdovščina 1, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Free
Tech-Šifrar in družbeniki, d.n.o., Ljubljana,
Kosovo polje16, objavlja sklep:
družba Free Tech-Šifrar in družbeniki,
Podjetje za zastopanje, svetovanje in dizajn, d.n.o., Ljubljana, Kosovo polje 16,
reg. št. vl. 1/16364/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 12. 11. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in družbenika sta Lozica
Hrvoje in Lozica Šifrar Vanda, oba Kosovo
polje 16, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje prenese v celoti
na Lozica Hrvoja in Lozica Šifrar Vando.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer se bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2004
Srg 02283/2004
Rg-12956/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe RSP, poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta
43, ki ga zastopata odvetnik Marko Ravnik
iz Ljubljane, objavlja sklep:
RSP, poslovno svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 43, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Marko Rems, Kolodvorska
57, Črnomelj, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
odružbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper skupščine o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku je v smislu 396. in
397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15. dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004
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Srg 01354/2004
Rg-12983/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Storscape, razvoj programske opreme, d.o.o., Ljubljana,
Litijska 51, objavlja sklep:
STORSCAPE, razvoj programske
opreme, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Storscape Group Limited
Irska Leopardstown, Dublin, Maple House,
South Coun, z ustanovitvenim kapitalom
7,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 6. 2004

Srg 840/2004
Rg-12311/04
Družba A1 GROUP, gradbeništvo,
trgovina, storitve d.o.o., Trg Alfonza
Šarha 1 Slovenska Bistrica, reg. št. vl.
1/12002-00, katere družbenik je Škof Samo,
Jenkova 20 a, Celje, po sklepu družbenika
družbe z dne 5. 4. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Škof Samo.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Maribor
dne 28. 4. 2004
Srg 418/2004
Rg-14589/04
Družba BOKA MARKOJA, gostinstvo
in storitve k.d., Spodnja Selnica 4b, Selnica ob Dravi, reg. št. vl. 1/11199-00, katere
družbenika sta Markoja Robert in Filip Jožefa oba Spodnja Selnica 4b, Selnica ob Dravi, po sklepu družbenikov družbe z dne 23.
2. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Markoja
Robert in Filip Jožefa.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Maribor
dne 19. 5. 2004
Srg 1129/2004
Rg-14590/04
Družba RUDOLF V & D, ekonomski inženiring, trgovina, gostinstvo k.d., Tomšičeva 41/c, Maribor, reg. št. vl. 1/9342-00,
katere družbenika sta Rudolf Vladimir in Rudolf Draga, oba Tomšičeva 41/c, Maribor,
po sklepu družbenikov družbe z dne 17. 5.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Rudolf
Vladimir in Rudolf Draga.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2004
Srg 1032/2004
Rg-14591/04
Družba AVTO – MOBIL, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o., Jakopičeva 20,
Maribor, reg. št. vl. 1/4411-00, katere družbenik je Jarc Milan, Jakopičeva 20, Maribor,
po sklepu družbenika družbe z dne 5. 5.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Jarc Milan.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2004
Srg 1132/2004
Rg-14819/04
Družba BRAKO, trgovina in storitve
d.o.o., Ulica borcev 1/B, Maribor, reg.
št. vl. 1/8642-00, katere družbenik je Kodrič Branko, Kranjčeva ulica 4, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 3. 5. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Kodrič
Branko.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2004
Srg 1201/2004
Rg-15810/04
Družba ŠAUTRANS podjetje za transport in storitve d.o.o., Benedikt 106, Benedikt, reg. št. vl. 1/6630-00, katere družbenika sta Šauperl Branko, Benedikt 106,
Benedikt in Schauperl Maria, Olgastrassse
72, Stuttgart, Nemčija, po sklepu družbenikov družbe z dne 5. 5. 2004 preneha po
skrajšanjem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Šauperl
Branko in Schauperl Maria.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2004
Srg 461/2004
Rg-15901/04
Družba SINYUNG – Proizvodnja in prodaja d.o.o., s sedežem v Idriji, Arkova 43,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. 1-3939-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 17. 5. 2004.
Ustanoviteljica družbe je družba FMR,
Podjetje za financiranje, marketing in razvoj
d.d., Arkova 43, Idrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
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Srg 307/2004
Rg-15812/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Adriaker Novo mesto, gradbeni inženiring in trgovina, d.o.o., Novo mesto, Smrečnikova 22, objavlja sklep:
družba ADRIAKER NOVO MESTO,
gradbeni inženiring in trgovina, d.o.o.,
Novo mesto, Smrečnikova 22, vpisana
na reg. vl. št. 1-4141/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupšine z dne
26. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je družba AICO, proizvodnja,
uvoz in izvoz Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 32, z ustanovitvenim kapitalom
6,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 6,000.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na AICO, proizvodnja, uvoz in izvoz Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 32.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 6. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Izbira Laško, d.d., Trubarjeva ulica 4,
Laško, ident. št. SI54572584, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike s sledečo
vsebino: IZBIRA LAŠKO TRGOVSKA
DRUŽBA d.d. Trubarjeva ulica 4, LAŠKO
7. Preko naziva IZBIRA je poševna puščica. Ob-16965/04
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike s
premerom 3 cm z napisom RDEČI KRIŽ
SLOVENIJE v krogu. V sredini žiga je rdeči
križ pod katerim piše Mirje 19 LJUBLJANA. Na spodnjem delu kroga je štev. 4.
gnv-155383
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike premera 3cm, z napisom RDEČI KRIŽ SLOVENIJE v krogu, v sredini žiga je enakokrak križ pod katerim piše Mirje 19 LJUB-
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LJANA. Na spodnjem delu kroga je štev. 5.
gnm-155388

Priglasitveni list
Artnik Jože, Na tratah 19, Mozirje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 019044/
0021/02-45/1995, izdana dne 16. 2. 1996.
gnp-155281
Bukovec Štefan, Dobrovnik 268/a, Dobrovnik – Dobronak, priglasitveni list, opravilna št. 22-0608/97, izdan dne 18. 9. 1998.
gnw-155174
But Albert, Spodnji Gabernik 8, Podplat,
priglasitveni list, opravilna št. 54-388/94, izdan dne 21. 7. 1994. gno-155282
Gracej Viljem, Jiršovci 19/a, Destrnik,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046028/
1830/00-52/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnf-155374
Jan Valentina s.p., Srebrničeva ul. 18,
Deskle, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058767/3497/02-47/2000, izdana dne
11. 5. 2000. gnd-155318
Kralj Joško, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-1579/
95, izdan dne 23. 3. 1995 in 12. 4. 1995.
gnd-155093
Lacko Andrej, Nova vas 91, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046170/1442/
00-52/1995. gnf-155316
Lah Darko, Kovk 10, Col, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 005939/0819/00-11/
1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnl-154810
Ljubec Branko s.p., Gornji trg 25, Lovrenc na Pohorju, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5542/98, izdan dne 24. 10. 2001.
gnt-155277
Markić Darjo, XXX divizije 19/c, Nova
Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058753/3483/01-47/1996, izdana dne
6. 11. 1996. gnm-154809
Porić Ismet s.p, Kersnikova ulica 14,
Dob, priglasitveni list, opravilna št. 06-1636/
95, izdan dne 19. 5. 1995. gns-154928
Praprotnik Stanko, Pohorska 64,
Slovenj Gradec, obrtno dovoljenje, št.
008464/0261/00-59/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnh-155314
Purič Hermina, Med ogradami 10, Solkan, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004137/2021/00-47/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gng-155044
Repovž Darko, Ul. Gubčeve brigade
34, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-3136/00, izdan dne 1. 9. 2000.
gnh-155014
Rojec Lidija Pšata 95, Pšata 95, Dol
pri Ljubljani, priglasitveni list, opravilna
št. 06-2680/01, izdan dne 20. 9. 2001.
gnk-155061
Rojs Borut s.p., Cesta zmage 76,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4584/96, izdan dne 15. 4. 1996.
gnp-155031
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Tomšič Žgavc Tanja s.p., V mlinu 27,
Šempeter pri Gorici, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 004044/1876/00-47/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnn-154808

Potne listine
Bajc Cvetko, Volaričeva 18, Postojna,
potni list, št. P00059614. gnn-155058
Ciperle Aleksandra, Beljska cesta
9, Preddvor, potni list, št. P00914176.
gnb-155420
Ciperle Dušan, Beljska cesta 9,
Preddvor, potni list, št. P00829627.
gnz-155421
Ciuha Urška, Rožna dolina, Cesta II/
45, Ljubljana, potni list, št. P00223656.
gnn-155483
Colja Nataša, Kolodvorska 16, Bled, potni list, št. P00678166. gnj-155391
Čeplak Viktor, Lemerje 29, Puconci, potni list, št. P00748660. gnt-155252
Dežman Anton, Grajska cesta 11, Bled,
potni list, št. P00326171. gnv-155075
Dimitrijević Goran, Andreja Kumarja
37, Ljubljana, potni list, št. P00700905.
gnc-155444
Dolinar Janez, Brode 21, Škofja Loka,
potni list, št. P00936711, izdala UE Škofja
Loka. gne-154967
Dubica Sanda, Rusjanov trg 6, Ljubljana, potni list, št. P00482462. gns-155103
El Hage Karoline, Pliberškova 11, Maribor, potni list, št. P00564237. gnq-155155
Fras Irena, Cvetlična ulica 20, Celje,
potni list, št. P00519593, izdala UE Celje.
gnr-154854
Gaberšek Samo, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, potni list, št. P00379246.
gnp-155081
Gabrijelčič Vanja, Kidričeva cesta
15, Kanal, potni list, št. P00023525.
gnp-154881
Gerl Ludovik, Pudob 48, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. P00740307.
gno-155007
Godić Dobrivoje, Liškova 2, Černelavci,
Murska Sobota, potni list, št. P00199650.
gnj-155262
Godić Milica, Liškova 2, Černelavci,
Murska Sobota, potni list, št. P00209085.
gni-155263
Godler Tomaž, Zidarska pot 2/b, Brežice, potni list, št. P00798289. gnm-155134
Golobič Rene, Sečovlje 61, Sečovlje – Sicciole, potni list, št. P00231543.
gnn-155358
Govekar Aleksander, Ulica pregnancev 14, Ljubljana-Šentvid, potni list, št.
P00696875. gns-155403
Gradišnik Marko, Travniška ulica 2,
Pragersko, potni list, št. P00551070.
gni-154813
Hartjes Vilma, Tavčarjeva 10, Jesenice,
potni list, št. P00711622. gnu-154901
Hribar Danica, Sečovlje 61, Sečovlje – Sicciole, potni list, št. P00362414.
gno-155357

Hussein Abass Yussif, Polje, Cesta 12/
6, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00914022.
gnv-155225
Hvala Janez, Sp. Kanomlja 31, Spodnja Idrija, potni list, št. P00060609.
gnn-155158
Ilić Kristina, Ig 444, Ig, potni list,
št. P00553343, izdala UE Ljubljana.
gnx-154948
Kenda Anka, Trnovlje 9, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00555013.
gnu-155001
Kolarič Bojan, K jezeru 11, Ptuj, potni
list, št. P00504590. gnu-155351
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
176526. gnt-154877
Kuret Katarina, Grobeljca 42, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00764534, izdala
UE Ljubljana. gnr-154979
Lebar Martin, Lynar str. 13, 13585 Berlin, potni list, št. P00628532. gnm-154909
Lipovec Lara, Trubarjeva ulica 75, Celje,
potni list, št. P00235221, izdala UE Celje.
gnq-154855
Marn Erika, Novo polje, Cesta V/8a,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00704131.
gnl-155135
Mazij Jernej, Velike Bloke 60/a,
Nova Vas, potni list, št. P000834498.
gnx-155098
Meccawi Asia, Vipavska 10, Ljubljana,
potni list, št. P00623173, izdala UE Ljubljana. gnk-154911
Meden Ljubica, Cesta na hrič 27,
Borovnica, potni list, št. P00430329.
gnu-154826
Mejač Vesna, Globoko 13/b, Rimske
Toplice, potni list, št. P00034567, izdala
UE Celje. gnz-154971
Mrđa Božidar, Heroja Bračiča 22, Maribor, potni list, št. P00512057. gnw-155349
Mrđa Ljubomir, Podpreska 11, Draga,
potni list, št. P698456. gno-155082
Mrđa Miloš, Dramlje 63, Dramlje, potni
list, št. P00512732. gnz-155346
Mrđa Veronika, Dramlje 63, Dramlje, potni list, št. P00513588. gny-155347
Mujkić Fadil, Ob sotočju 16, Ljubljana,
potni list, št. P00845126. gnj-155112
Neral Anja, Zelena ulica 4, Maribor, potni list, št. P00584440. m-772
Pagon Dušan, H. Bračiča 12, Maribor,
potni list, št. P00230394. gnd-154868
Pečnik Borivoj, Šentjanž 44, Rečica
ob Savinji, potni list, št. P000055936.
gnd-154993
Perhaj Nina, Cesta na Svetje 11, Medvode, potni list, št. P00838810. gnf-155041
Pleško Sabina, Turnovše 40, Vrhnika,
potni list, št. P00267209. gnj-155412
Podčedenšek Urška, Dramlje 63, Dramlje, potni list, št. P00513587. gnx-155348
Premk Marko, Gabrščkova ulica 47,
Ljubljana, potni list, št. P00529368.
gnx-155073
Puh Katarina, Škocjanska pot 26, Koper – Capodistria, potni list, št. P00170115.
gnt-155452
Purgaj Aleš, Prešernova 18, Maribor,
potni list, št. P00289786. gnn-155308
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Sodja Jure, Resljeva 22, Ljubljana, potni
list, št. P00032329. gnr-154829
Strelec Trančar Lidija, Turški vrh 39,
Zavrč, potni list, št. P00303782, izdala UE
Ptuj. gnc-154894
Strnad Igor, Cesta Ilije Gregoriča 1, Senovo, potni list, št. P00966007, izdala UE
Krško. gne-155467
Šifrer Igor, Jezerska cesta 76/a, Kranj,
potni list, št. P00120461. gnb-155170
Šikman Koviljka, Sp. Škofije 53, Škofije,
potni list, št. P00431040. gns-154903
Šip Aljoša, Rašiška 12, Ljubljana, potni
list, št. P00830680. gnu-155176
Škrabl Mia, Krivec 43, Ljubljana, potni
list, št. P00025887. gni-154838
Šlambereger Nejc, Cirkovce 77, Cirkovce, potni list, št. P01004961. gnb-155295
Štok Cvetka, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
potni list, št. P00539766. gns-155053
Turkalj Robert, Vrhpolje 270, Kamnik,
potni list, št. P00366029. gnq-155080
Velegić Zlatan, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list, št. P00331639. gnj-155062
Veljković Valentina, Begunje 74, Begunje pri Cerknici, potni list, št. P00835300,
izdala UE Cerknica. gng-155465
Vezjak Drago, Spodnjevaška pot
32/c, Maribor, potni list, št. P00792643.
gns-155278
Zgonik Marjetka, Babškova pot 51,
Škofljica, potni list, št. P00032409.
gne-155067
Žumer Maja, Finžgarjeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00058445. gnb-155099

Čebulc Mirjam, Cesta na Urh 40, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1078490. gnw-154824
Čenč Tanja, Bevkova 7, Velenje, osebno izkaznico, št. 1533321. gnt-155177
Čuček Franc, Kutinci 1, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 190148.
gny-154897
Dolenc Domen, Kot 16, Postojna, osebno izkaznico, št. 881036. gnd-154893
Dolinar Marko, Horjulska cesta 59,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 1317034.
gnv-155400
Dražetić Mirjana, Naselje heroja Maroka
21, Sevnica, osebno izkaznico, št. 677991.
gnq-155430
Dremelj Erna, Dolenjska 339, Škofljica, osebno izkaznico, št. 461660.
gnm-154834
Drgajner Anuška, Ulica bratov Dobrotinškov 13, Celje, osebno izkaznico, št.
152334. gny-154847
Drgajner Ervin, Ulica bratov Dobrotinškov 13, Celje, osebno izkaznico, št.
161255. gnv-154850
Drobnič Jaka, Pristavška cesta 109,
Tržič, osebno izkaznico, št. 1637926.
gnp-155181
Ekart Sonja, Einspielerjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 423633. gnc-155094
Erbežnik Marjeta, Krimska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 685440. gny-155247
Fajdiga Ivan, Ravno 10, Dobje pri
Planini, osebno izkaznico, št. 1607056.
gnc-155269
Fartelj Peter, Ul. frankolovskih žrtev
3, Celje, osebno izkaznico, št. 281639.
gni-154863
Ferkolj Sonja, Kantetova 73, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1011242.
gny-155472
Fortič Mateja, Pražakova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 278673.
gni-155063
Frece Marko, Bišče 32, Domžale, osebno izkaznico, št. 1151862. gnd-155443
Fric Daniel, Lokrovec 47, Celje, osebno
izkaznico, št. 1612911. gns-155453
Gerjol Miran, Rudna vas 7, Radeče,
osebno izkaznico, št. 420080. gnt-155427
Gerl Ludovik, Pudob 48, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 443647.
gnn-155008
Glavnik Petra, Nad Čreto 55, Kamnica, osebno izkaznico, št. 858394.
gnh-155464
Godić Milica, Liškova 2, Černelavci,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
475657. gnm-155409
Gorišek Mojca, Polana 32, Hoče, osebno izkaznico, št. 750401. gnj-154862
Gorjup Silvija, Metava 66, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 801372. gnc-155344
Gortnar Polona, Otoki 6, Železniki, osebno izkaznico, št. 1283419. gni-155038
Gradišnik Marko, Travniška ulica 2,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 729247.
gnh-154814
Gričnik Stanislav, Volkmerjeva cesta
9, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1666096.
gno-155457

Osebne izkaznice
Adamlje Tina, Cvetlična pot 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 751350.
gnv-154950
Ambrož Marija, Zajčeva 8, Komenda,
osebno izkaznico, št. 784677. gns-155003
Antončič Anton, Grahovo brdo 2, Sežana, osebno izkaznico, št. 1729083.
gnf-155291
Arsov Zoran, Ravnikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1585132. gnb-155345
Artiček Bogdana, Stopče 46, Grobelno, osebno izkaznico, št. 1520191.
gnp-154856
Atlija Vlado, Kolodvorska 8, Kočevje, osebno izkaznico, št. 921963.
gnd-155268
Ažman Antonija, Jamova 72, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 49182. gnw-154949
Balažek Hilda, Dolga vas, Vaška ulica
37, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1482312. gnw-154874
Ban Polonca, Hauptmance 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1040933.
gnf-154966
Barl Kaja, Polzela 259, Polzela, osebno
izkaznico, št. 1277859. gnn-154983
Baruca
Stojan,
Koštabona
27,
Šmarje, osebno izkaznico, št. 371735.
gnb-155070
Beganović Salem, Steletova 25,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 252574.
gnx-155248

Beguš Darko, Selišče 7, Tolmin, osebno izkaznico, št. 311084. gng-154890
Berčon Anton, Jelša 12, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 1603753.
gnd-154997
Bitenc Sergej, Milana Majcna 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1329456.
gnb-155370
Bizjak Nastja, Cesta 35/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1338164.
gnv-154900
Bizjak Suna, Goričane 83, Medvode, osebno izkaznico, št. 135912.
gnj-154887
Bizjak Žan, Cesta 35/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1143599.
gnw-154899
Bočko Ladislav, Poljanska cesta 22/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 110947.
gnk-155211
Bombek Filipina, Ptujska cesta 20,
Ormož, osebno izkaznico, št. 635341.
gni-155413
Bovha Terezija, Kamnik pod Krimom
169, Preserje, osebno izkaznico, št.
1100611. gnl-155060
Božič Klavdij, Budanje 92, Vipava, osebno izkaznico, št. 152655.
gnw-154849
Bratina Edvard, Bevkova 9, Vipava, osebno izkaznico, št. 602639.
gnq-155255
Brence Miroslava, Kacinova 3, Idrija,
osebno izkaznico, št. 77961. gnv-155450
Bukovec Jernej, Cesta na Laze 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 244903.
gne-155196
Burnik Marija, Gogalova 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 331852. gnp-155431
Cankar Dragislava, Tomšičeva 4,
Velenje, osebno izkaznico, št. 1727646.
gng-155290
Cigljar Matija, Solčava 43, Solčava, osebno izkaznico, št. 1525132.
gne-155167
Cotić Marija, Štanjel 138, Štanjel, osebno izkaznico, št. 130644. gnw-155424
Cunk Antonija, Mariborska 69/a,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1107747. gnh-155289
Curk Justina, Cesta komandanta Staneta 32, Medvode, osebno izkaznico, št.
484327. gnj-155037
Cvetanović Marina, Župančičeva 13,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1268228. gne-155071
Cvetko Danilo, Smetanova ulica 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 679189.
gnu-155301
Cvikl Boris Ivan, Prušnikova 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1494447.
gnq-155130
Čančer Mitja, Gregorčičeva ulica 10,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
134003. gnk-155436
Čebohin Igor, Prvačina 179, Prvačina, osebno izkaznico, št. 178932.
gnj-154891
Čebron Damijan, Pod Lazami 84,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
81979. gns-155128
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Grosek Viljem, Pot k ribniku 20, Rogatec, osebno izkaznico, št. 658426.
gny-154972
Grum Blaž, Pot na Labar 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179253. gnt-155152
Guček Friderik, Stari trg 14, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 513474.
gnm-154859
Guček Lidija, Pod gabri 33, Celje, osebno izkaznico, št. 135615. gnr-155004
Habjanič Marija, Celovška 269, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 337848.
gnl-154885
Haliti Vera, Gosposka ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 325308. gnk-155461
Hašaj Nick, Dankovci 19, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 1690755.
gng-155265
Hašaj Sašo, Dankovci 19, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 1569094.
gnv-155250
Helbel Terezija, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
381153. gnx-154873
Hlebš Sonja, Gramozna pot 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1598240.
gnf-155191
Holobar Valentina, Migojnice 100,
Griže, osebno izkaznico, št. 539814.
gni-155163
Horvat Jožek, Gomilica 58/b, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1048461.
gnv-155425
Horvat Julijana, Ljubljanska 27, Celje,
osebno izkaznico, št. 417618. gnj-155287
Horvat Uroš, Razdrto 33, Hruševje, osebno izkaznico, št. 1332303.
gne-155267
Horvat Valentina, Selo 105, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico, št.
1536287. gnq-155005
Hrastnik Helena, Gradina 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1596535.
gnl-155410
Hren Zlatko, Dogoška cesta 79, Maribor, osebno izkaznico, št. 1048770.
gng-155140
Hrenko Jože, Stražunska 10/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 1746407.
gnc-155294
Hribar David, Nožiška 23, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1748934. gnh-154964
Hrvatin Luka, Sembije 67, Knežak, osebno izkaznico, št. 945633. gnh-155414
Hrvatin Nataša, Sembije 67, Knežak,
osebno izkaznico, št. 308116. gng-155415
Ipavec Janja, Lavričeva 47, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1112782.
gnc-154944
Janc Aleš, Cesta kozjanskega odreda
22, Šentjur, osebno izkaznico, št. 13654.
gnp-154956
Janc Gregor, Grošljeva ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 418934.
gnl-154860
Janškovec Sabina, Ul. Marka Šlajmerja 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1562296. gnm-155384
Jaromel Marija, Mala Mislinja 28,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 672170.
gnb-155470
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Jeglič
Matic,
Gregorčičeva
11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1172185.
gng-154865
Jesih Sabina, Sela pri Dragatušu 8,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 1450920.
gno-154857
Jozelj Ivan, Brestova ulica 29, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 864968. gnc-155469
Kante Boris, Tovarniška ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366416.
gnr-155154
Kastelic Nina, Rožna dolina, Cesta
XV/20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
356154. gno-154886
Kenda Saša, Erjavčeva 12/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 343803. gnv-155175
Keup Alojz, Center 51, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 23822.
gnk-155261
Kobe Zdenka Ana, Ljubljanska 3, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1740551.
gnu-155276
Kocet Helena, Prosenjakovci 60/a, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico, št. 1476774. gnm-155084
Kocet Štefan, Prosenjakovci 60/a, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico, št. 1476778. gnl-155085
Kocjan Mateja, Butoraj 1, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1738424.
gne-154892
Kocutar Prosenc Vida, Vodovodna 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1752559.
gnt-154952
Kočar Franc, Pot v zeleni gaj 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 675800.
gnc-155194
Kodarin Alenka, Kavaliči 20, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 982175. gnr-155129
Kokelj Goran, Žepovci 34, Apače, osebno izkaznico, št. 1024242. gnp-155256
Koren Matej, Dolina 15, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 428488.
gnq-155380
Kosec Samo, Celovška 185, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 178292. gnj-155437
Koser Jerica, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103796.
gnm-155034
Kosmina Rok, Gorjansko 20, Komen,
osebno izkaznico, št. 896906. gno-155286
Kozmus Alojzij, Paneče 3, Brusnice,
osebno izkaznico, št. 767347. gnl-155285
Krajnc Manica, Novi dom 5, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1303859.
gnf-155141
Kravos Ana, Cesta na Čuklje 38, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1586850. gnn-155408
Krdžalić Jasmin, Šegova ulica 115,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. AH
17150 – za tujce. gnr-154904
Krek Julijana, Podlubnik 156, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1333142.
gnh-154939
Krhlikar Marko, Cesta zmage 23, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 802571.
gnp-155306
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1588405.
gnu-154876

Krpan Lučano, Renški podkraj 73,
Renče, osebno izkaznico, št. 859085.
gni-155188
Kump Magda, Pražakova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276720.
gnf-155166
Kumše Vlado, Vino 11, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1678149. gny-154947
Kveder Polona, Prevoje 42, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1357943.
gnz-155496
Laimiš Florijan, Cesta na Loko 22/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 383159.
gnp-155456
Leban Matej, Bazoviška 8, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 61843. gnl-155260
Lenič Branko, Kočevarjeva ulica 8/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1057032.
gnz-155296
Levec Drago, Ljubljanska cesta 20,
Trzin, osebno izkaznico, št. 717315.
gng-155115
Liković Franc, Gornji Ig 16, Ig, osebno
izkaznico, št. 208931. gnm-155109
Lovrenčič Jožef, Cesta 14. divizije 22,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
655437. gnr-155179
Lozej Mira, Mlakarjeva 70, Trzin, osebno izkaznico, št. 41433. gnk-155186
Lozić Mustafa, Rudarska 9, Idrija, osebno izkaznico, št. 220439. gnl-154985
Maček Matejka, Dankovci 19, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 1720704.
gnw-155249
Mastnak Barbara, Dobrna 34/b, Dobrna, osebno izkaznico, št. 1251114.
gnx-155423
Mašera Zvonimir, Zoletova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1008577.
gnq-154830
Mavri Martina, Miren 125/c, Miren,
osebno izkaznico, št. 300105. gnj-155087
Mavri Nika, Miren 125/c, Miren, osebno
izkaznico, št. 1298113. gnh-155089
Mavri Žan, Miren 125/c, Miren, osebno
izkaznico, št. 1298231. gni-155088
Mele Neža, Kamna Gorica 5, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 418699. gni-154888
Mencinger Jože, Sp. otok 7, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 627775. gnr-155079
Menih Peter, Topolšica 50/b, Topolšica, osebno izkaznico, št. 1214437.
gnn-155183
Mihelčič Marija, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1480365.
gnv-155150
Miklavčič Bojan, Anžurjeva 14/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1085945.
gny-155097
Mithans Olga, Črešnjevec ob Dravi 38,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
396802. gnu-154880
Mljač Darja, Dovce 14, Rakek, osebno
izkaznico, št. 679027. gnd-154943
Močnik Ana, Gubčeva 2, Dob, osebno
izkaznico, št. 700745. gnh-154889
Močnik Robert, Visoko 35, Visoko, osebno izkaznico, št. 1231003. gnm-155434
Mohorčič Brigita, Zalisec 8, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 445807.
gns-155257
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Mohorčič Erika, Zalisec 8, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1650172.
gnn-155258
Mohorčič Matej, Zalisec 8, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 892400.
gnm-155259
Mohorović Marija, Grablovičeva 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335896.
gnc-155119
Možič Antonija, Mariborska 69/a, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1621908.
gnf-155341
Mrzlekar Jožefa, Janževa gora 37,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1373815. gnz-154821
Nadj Aleksander, Rusjanov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1422123.
gnk-154836
Nanut Tanja, Pot na Rute 21, Maribor, osebno izkaznico, št. 1099759.
gno-155432
Navrbac Marjetica, Petelinkarjeva 5,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 221185.
gno-154882
Navrbac Mile, Petelinkarjeva 5, Kisovec, osebno izkaznico, št. 221190.
gnm-154884
Navrbac Sanja, Petelinkarjeva 5, Kisovec, osebno izkaznico, št. 1048306.
gnn-154883
Nemec Tanja, Bratov Nemec 5, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 883628.
gns-155253
Novak Ksenija, Gradišče 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438754.
gne-154992
Nuhanović Edis, Pavšičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 209569. gnl-155385
Nussdorfer Peter, Štihova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266135.
gnb-155495
Obal Janez, Colnarjeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 955444. gnf-154991
Obersnel Petelinšek Ksenija, Kersnikova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1212076. gnl-155185
Obradović Antonija, Povšetova 104/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 18627.
gnf-155491
Ogorevc Melita, Brezina 47, Brežice,
osebno izkaznico, št. 801130. gnu-155251
Omahen Katarina, Veliko Mlačevo 20,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 372613.
gnq-155480
Oven Ian, Cesta IX korpusa 52/b,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1458639.
gnm-155009
Oven Stanislava, Podpeška 59, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
74900. gno-155407
Ovsenek Bruno Franc, Kidričeva 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 286310.
gno-154957
Pagon Dušan, H. Bračiča 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 496787. gnc-154869
Pajmon Karmen, Cesta na Ostrožno
85b, Celje, osebno izkaznico, št. 522059.
gnp-155156
Pečenko Danilo, Brje 32, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 774499.
gnf-154941

Robič Alenka, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 399780.
gne-155117
Rotar Rok, Podreča 101, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 739262.
gnk-155111
Rupnik Marija, Zvonarska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 720888. gnk-155386
Sagadin Renata, Bukovci 177/ao,
Markovci, osebno izkaznico, št. 716858.
gnn-155458
Sajovic Liljana, Zvodno 20/b, Celje, osebno izkaznico, št. 1379541.
gne-154817
Sajovic Marijo, Zvodno 20/b, Celje, osebno izkaznico, št. 1379574.
gng-154815
Sajovic Marina, Zvodno 20/b, Celje, osebno izkaznico, št. 1379589.
gnc-154819
Sajovic Marko, Zvodno 20/b, Celje, osebno izkaznico, št. 1379522.
gnf-154816
Saramati Adem, Majcnova 5, Krško, osebno izkaznico, št. 1359408.
gnf-154866
Sečnik Boštjan, Na Logu 1, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 185279. gnz-155446
Senčar Jerneja, Čeče 48, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1696162.
gnk-155411
Sever Vurušić Mirka, Ob sotočju 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1266778.
gnj-155387
Skočir Edvard, Potoki 9, Kobarid, osebno izkaznico, št. 237432. gns-154878
Skrt Marijo, Levpa 51, Kal nad Kanalom, osebno izkaznico, št. 713489.
gnw-155074
Smodiš Marija, Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 593346.
gnu-155476
Sober Marija, Kovorska cesta 45, Tržič,
osebno izkaznico, št. 630568. gns-155303
Stankovski Vlado, Ul. bratov Učakar 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1127007.
gnm-155059
Stekić Aleš, Mozelj 7, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1332933. gnx-154973
Sternad Uroš, Kočevarjeva 10/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 887623.
gnh-155264
Strmljan Marija, Široka set 6, Vače,
osebno izkaznico, št. 949540. gnv-155050
Strožir Boštjan, Trnoveljska cesta
105, Celje, osebno izkaznico, št. 439116.
gnw-155299
Šabec Jože, Veluščkova 7, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 326488.
gnx-154898
Šarkezi Žarko, Kolodvorska ulica 8,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 381921.
gnj-155462
Šebenik Sara, Mavsarjeva cesta 48,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
1413781. gng-154790
Šegula Ana, Reševa 7, Ptuj, osebno izkaznico, št. 445417. gno-155057
Šerbel Anton, Limbuška cesta 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1153160.
gne-154867

Pelikan Luka, Tabor 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 942075. gnr-154933
Petač Ljudmila, Maroltova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 628300.
gno-155032
Petkovšek Veronika, Tičnica 25,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 210395.
gnb-155395
Piber Silva, Rečiška 9, Bled, osebno izkaznico, št. 1071812. gnt-155077
Pirc Alenka, Rožna dolina cesta VIII/
14a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
126961. gnj-154937
Pirih Stanislav, Binkelj 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 327017.
gnd-155068
Pleterski Nikica, Hacetova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 820428.
gne-154842
Podgornik Dejan, Kozaršče 10, Tolmin, osebno izkaznico, št. 1427306.
gns-155078
Poplas Alojz, Šmarska cesta 34, Sevnica, osebno izkaznico, št. 1089049.
gnz-154996
Popotnik Jože, Ponikve 26, Studenec, osebno izkaznico, št. 1550380.
gnp-155006
Potočnik Andrej, Prežganje 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 162363.
gnc-155494
Požun Ivana, Trdinova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 26978. gng-155065
Prezelj Helena, Zadnikarjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 803678.
gnf-155416
Primar Andrej, Sneberske 150/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 423525.
gnb-154970
Psener Boštjan, Nadgoriška 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 694868.
gne-155492
Pučko Mateja, Rožanska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 758385.
gnf-155066
Pugelj Gregor, Goriča vas 22, Ribnica, osebno izkaznico, št. 192902.
gnn-155487
Puhan Matej, Kobilje 29, Kobilje, osebno izkaznico, št. 326550. gnl-155460
Rabič Janez, Stara Fužina 217, Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št. 233208.
gnr-154879
Rahne Leopolda, Podgora 1, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 163825.
gnn-155133
Rajzman Marjan, Kozjak pri Ceršaku
29, Ceršak, osebno izkaznico, št. 1201277.
m-757
Ranziger Adolf, Gorenjska cesta 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 571377.
gnh-155139
Raušl Zvonko, Živkova 7, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
481041. gnn-154908
Ražem Zmago, Barka 41, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 796440.
gnr-155304
Rezar Tomaž, Tolsti vrh 46/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 264675.
gnu-155451
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Šetina Jožef, Ježa 76, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1084291. gnj-155162
Šikman Koviljka, Sp. Škofije 53, Škofije,
osebno izkaznico, št. 933160. gnt-154902
Škabar Lara, Gramozna pot 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1721169.
gng-155190
Škerbič Marta, Trg svobode 32, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1113972.
gnc-155069
Škerjanc Jože, Pri cerkvi 5, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 1209436.
gnx-155023
Škvarč Damijan, IV. prekomorske 66,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 726902.
gne-154896
Šolar Anita, Žabjek 21, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 1698314.
gno-155107
Šolar Veronika, Žabjek 21, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 1690720.
gnp-155106
Špenko Irena, Šmarca, Gubčeva 11,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 92431.
gne-155242
Štebej Barbara, Pod hribom II/15,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 550213.
gnj-155137
Štebej Martin, Pod hribom II/15, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 797994.
gnk-155136
Štibilj Branka, Bernetičeva 14, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 364223.
gne-154942
Štok Cvetka, Beblerjev trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1272285.
gnt-155052
Šubic Saša, Koroška 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1742964.
gns-154953
Šušlek Bojan, Pordašinci 2, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico, št.
279378. gnn-155083
Tomše Janko, Spodnje Duplje 9/b,
Duplje, osebno izkaznico, št. 196069.
gnk-154986
Valič Simon, Borovci 28, Markovci, osebno izkaznico, št. 783109.
gnv-154875
Varga Anita, Filovci 7, Bogojina, osebno
izkaznico, št. 1305515. gnb-154895
Večko Rebeka, Šentjanž 100, Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
1441675. gnq-155180
Verovšek Rok, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1445753.
gns-155478
Vidergar Boštjan, Dolenjska cesta 148,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 887222.
gny-155422
Vidmar Tatjana, Oljčna pot 8, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
1285389. gnu-155076
Vindiš Peter, Kristan vrh 3, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 791707.
gnh-154864
Vodeb Tanja, Pohorska 11, Celje, osebno izkaznico, št. 578428. gnz-155271
Založnik Maja, Vrhovčeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481354.
gnz-155121
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Zaplotnik Saša, Planinska pot 36,
Križe, osebno izkaznico, št. 950692.
gnq-155305
Zdešar Veronika, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 526217.
gnv-155125
Zgonec Magda, Sekirišče 10, Rob,
osebno izkaznico, št. 241054. gny-155047
Zgonec Matic, Sekirišče 10, Rob, osebno izkaznico, št. 1376790. gnz-155046
Zgonec Neja, Sekirišče 10, Rob, osebno izkaznico, št. 1376833. gnb-155045
Zorc Bojan, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 735161. gnc-155394
Zver Andreja, Velika Polana 45/a, Velika Polana, osebno izkaznico, št. 55680.
gni-155463
Zver Uroš, Ižakovci 152, Beltinci, osebno izkaznico, št. 1300823. gnf-155266
Žagar Dušan, Vaška cesta 121, Uršna sela, osebno izkaznico, št. 687070.
gnr-155254
Žalac Marija, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1095846.
gng-154940
Žavbi Marjan, Jurčičeva 9, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1016672. gnl-155485
Žumer Maja, Finžgarjeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1730952.
gnz-155100

Vozniška dovoljenja
Ancelj Valent, Pipanova 7, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 916538, reg. št. 33602, izdala
UE Maribor. gnm-155459
Antončič Anton, Grahovo brdo 2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7682, izdala UE Sežana. gnw-155199
Arnuš Magdalena, Novinci 19, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1518793, izdala UE Ptuj. gnu-155201
Avdić Rufad, Mestni trg 41, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. A do50km/h BGH,
št. S 1731888, reg. št. 14746, izdala UE
Grosuplje. gnv-154825
Belak Ana, Bratov Vošnjakov 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
747369, reg. št. 16096. gnm-154984
Belčevski Slobodan, Brilejeva ulica
20, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/2003.
gnk-155011
Belčevski Slobodan, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/2003 – inštruktorsko. gnj-155012
Berčon Anton, Jelša 12, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
109259, izdala UE Litija. gnc-154998
Berger Matej, Hrastovec v Slovenskih Goricah 14, Lenart v Slov.goricah,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
2041504, reg. št. 8832, izdala UE Lenart.
gnm-155359
Bernik Jožefa, Križna gora 8 a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 9886, izdala UE Škofja Loka.
gnh-154914

Biljali Naser, Loška cesta 1, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24059,
izdala UE Škofja Loka. gnq-155030
Bisaro Rok, Tuji grm 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1216184,
reg. št. 222562, izdala UE Ljubljana.
gnq-155405
Blejec Maja, Kebetova ulica 10/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298823, reg. št. 225927, izdala UE Ljubljana. gne-154792
Bobner Barbara, Košnica 25/b, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1186306, reg. št. 44080. gnl-154960
Božič Klavdij, Budanje 92, Vipava, vozniško dovoljenje, št. S 1305982, reg. št.
11668, izdala UE Ajdovščina. gnx-154848
Bromše Irena, Škapinova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17717,
izdala UE Celje. gnl-154910
Colja Tomi, Gabrovica pri Komnu
2/b, Komen, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 8866, izdala UE Sežana.
gng-155365
Cvetko Danilo, Smetanova ulica 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1443005, reg. št. 108179, izdala UE
Maribor. gnt-155302
Cvikl Boris Ivan, Prušnikova 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848547, reg. št. 95739, izdala UE Ljubljana. gnp-155131
Čančer Mitja, Gregorčičeva 10, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1270657, reg. št. 17066, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnz-155371
Demšar Janez, Zg. Bitnje 281, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1602955, reg. št. 38966, izdala UE Kranj.
gnv-155025
Derglin Matic, Gortanova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592844, reg. št. 253740, izdala UE Ljubljana. gnh-155489
Deutsch Milan, Sotina 16, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 35278.
gny-154797
Dobršek Janko, Trnovec pri Slovenski
Bistrici 16, Slovenska Bistrica, vozniško
dovoljenje, kat. A-50 km/h, BFGH, št. S
1882652, reg. št. 17453, izdala UE Slovenska Bistrica. gny-155372
Dolenc Domen, Kot 16, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 15319.
gnv-154804
Dovgan Mirjana, Cesta Dolomitskega
odreda 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2031148, reg. št. 148813,
izdala UE Ljubljana. gnp-154831
Fabiani Lucija, Stranska pot 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1760902, reg. št. 219941, izdala UE Ljubljana. gnz-155396
Fajdiga Ivan, Ravne 10, Dobje pri Planini, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 6367, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-155272
Galjot Valentina, Kebetova ulica 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1603253, reg. št. 56150, izdala UE Kranj.
gnr-155029

66 / 18. 6. 2004 /

4195

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Goršek Nada, B. Kidriča 4/a, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1321477. gnw-155474
Gortnar Darko, Log 32/a, Železniki, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 64/2004. gnj-154916
Gortnar Polona, Otoki 6, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25927,
izdala UE Škofja Loka. gnh-155039
Govekar Aleksander, Ulica pregnancev
14, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1614103, reg.
št. 241542, izdala UE Ljubljana. gnr-155404
Gradišnik Marko, Travniška ulica 2, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1939144, reg. št. 25264. m-762
Gregorič Miroslav, Travniška 22, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 477722, reg. št. 4580, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-154791
Grgurevič Neža, Lamutova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550456, reg. št. 110520, izdala UE
Ljubljana. gnt-155352
Grobler Marjetica, Arja vas 37/c, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
793175, izdala UE Žalec. gns-154853
Gubanc Zoran, Podbrezje 164, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808086, reg. št. 27869, izdala UE Kranj.
gni-155113
Gvardjančič Marjanca, Gorenja vas
– Reteče 51, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18159, izdala UE
Škofja Loka. gni-154963
Hadner Jože, Pod hribom 11, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BG, št. S
001100114, reg. št. 8075. m-774
Hartman Danijel, Legen 106, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12077, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-155013
Hasič Ibrahim, Ul. Istrskega odreda 6, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 7788, izdala UE Izola.
gns-155028
Holobar Valentina, Migojnice 100, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411992, izdala UE Žalec. gno-155157
Horvat Branko, Ul. Zlatke Karer 1,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 911473, reg. št.
68679, izdala UE Maribor. gnx-154823
Horvat Tadeja, Žitkovci 17, Dobrovnik
– Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15436, izdala UE Lendava.
gnu-155426
Imamović Denis, Levčeva ulica 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1527090, reg. št. 247007, izdala UE
Ljubljana. gnl-154835
Jadež Mitja, Skalna pot 16, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13832, izdala UE Sežana. gnt-154802
Jereb Mojca, Podlanišče 33, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 1927532, reg.
št. 12926. gnn-155208
Jolić Radivoje, Brodarjev trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613624, reg. št. 257155, izdala UE Ljubljana. gnh-155389

1987791, reg. št. 178276, izdala UE Ljubljana. gnt-154927
Kump Magda, Pražakova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266523, reg. št. 111637, izdala UE Ljubljana. gng-155165
Kvac Marjan, Brinjeva gora 8, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
15661. gnw-155274
Kveder Polona, Prevoje 42, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1199658, reg. št. 32516, izdala UE Domžale. gny-155497
Lapajne Čurin Nuša, Eipprova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1587211, reg. št. 157637, izdala UE
Ljubljana. gnz-154946
Lavrič Vasilij, Puškinova ulica 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908576, reg. št. 7238, izdala UE Maribor.
gng-155340
Lazarević Djordje, Grm 12, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1656600, reg. št. 13291, izdala UE Trebnje. gnd-154818
Lenič Branko, Kočevarjeva ulica 8/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 99480, reg. št. 63075, izdala UE Maribor.
gnx-155298
Lešer Peter, Gotovlje 122/b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1562994, izdala UE Žalec. gnv-154975
Levstik Nada, Bezjakova 19, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. A do50km/h BGH,
št. S 1740704, reg. št. 1535. gnv-155350
Liković Franc, Gornji Ig 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 240846, reg.
št. 3681, izdala UE Ljubljana. gnn-155108
Lilek Primož, Mladinska ul. 32, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 1891479, reg. št. 14342, izdala
UE Pesnica. m-769
Majerič Tomaž, Koželjskega 7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858926, reg. št. 19552, izdala UE Velenje.
gnr-155279
Maleš Davor, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1434923, reg. št. 242062, izdala UE
Ljubljana. gnc-155019
Malnarič Ibnchekn Andrea, V Murglah
57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328661, reg. št. 201324, izdala UE Ljubljana. gnc-155169
Marovt Franc, Loke 25, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A,B,F,G,H, reg. št. 4113, izdala UE Mozirje.
gnu-154851
Mastnak Matjaž, Cesta na jezero 7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
107004, reg. št. 21626, izdala UE Velenje.
gnb-154820
Mavrič Simona, Zvodno 14/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1786353, reg. št. 50986. gnn-155283
Meglič Patric Normen, Ranče 15, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1492422, reg. št. 98631, izdala UE Maribor. gnf-155116
Mehić Senada, Cesta 24. junija 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Jolić Radoica, Brodarjev trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459918, reg. št. 150620, izdala UE Ljubljana. gng-155390
Jozelj Ivan, Brestova ulica 29, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št. S
1427844, reg. št. 11229, izdala UE Cerknica. gnd-155468
Kante Boris, Tovarniška ulica 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1434071, reg. št. 53702, izdala UE Ljubljana. gns-155153
Kante Schmautz Vilma, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14855, reg. št. 118961, izdala UE
Ljubljana. gnv-155475
Kaučič Alenka, Gornji Ivanjci 21, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 14480, izdala UE Gornja Radgona.
gnx-154798
Keup Alojz, Center 51, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 3842, izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-155204
Klakočer David, Razbor 12/a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h, BGH,
izdala UE Šentjur pri Celju. gno-155182
Kodba Franjo, Vrunčeva 9, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1862780, reg. št. 33287, izdala UE
Maribor. gnz-155096
Kolarič Darko, Mladinska ulica 15, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10078, izdala UE Gornja
Radgona. gnt-155027
Konda Duša, Dobrova 19/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792430, reg. št. 13935, izdala UE Žalec.
gnj-154987
Konhajzler Simona, Loka 75, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št.
S 571052, reg. št. 9671, izdala UE Laško.
gnx-155123
Kos Jelka, Camoreče 2, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16135, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-155369
Košak Polonca, Štajerska cesta
63, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 887215, izdala UE Ljubljana.
gnh-155164
Kovačec Tonček, Šulinci 72, Petrovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 27039.
gnw-154799
Kovačević Vera, Partizanska 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1072308, reg. št. 63816, izdala UE Maribor.
gni-155438
Krajnc Manica, Novi dom 5, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13590, izdala UE Trbovlje. gne-155142
Krapše Jurij, Bevkova ulica 16, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S 1540203,
reg. št. 17530, izdala UE Ajdovščina.
gnw-155449
Kruljac Jože, Vrhovčeva 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7490, izdala UE Novo mesto.
gnv-155375
Krušič Zvonko, Preglov trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
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št. S 1487304, reg. št. 243756, izdala UE
Ljubljana. gng-155490
Mihelčič Marija, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971578, reg. št. 126740, izdala UE
Ljubljana. gnw-155149
Mikanović Andrejka, Ponoviška cesta 7,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1782473, izdala UE Litija. gny-155022
Miklavc Gregor, Gortinska cesta
86, Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 8666, izdala UE Radlje.
gny-154872
Mikolič Darko, Kurirčkova 39, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1607977, reg. št. 114772,
izdala UE Maribor. gnd-155293
Milosavljević Melča, Slavka Gruma
22, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 38939, izdala UE Novo mesto. gnx-155198
Mlakar Aleš, Spuhlje 20/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1457710,
izdala UE Ptuj. gno-155207
Modic Simon, Prijateljev trg 12, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7745, izdala UE Ribnica. gnm-155184
Mrzlekar Jožefa, Janževa gora 37, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800213, reg. št. 51489. m-766
Murat Severdžan, Pod hribom 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1615322, izdala UE Ljubljana. gni-155488
Nalič Adin, Otona Župančiča 1, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 001521778, reg.
št. 12333. gnn-154858
Njenjić Igor, Partizanska cesta 30, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A-50k/h,
BCEGH, št. S 1755328, reg. št. 24576,
izdala UE Grosuplje. gnm-154934
Novak Friderik, Cilenškova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 246088, reg. št. 64036, izdala UE
Ljubljana. gne-155442
Ogrin Kristjan, Plešičeva ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1419984, reg. št. 237264, izdala UE Ljubljana. gnr-154929
Olbina Radojka, Hruševo 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433827, reg. št. 168289. gni-155092
Omahen Katarina, Veliko Mlačevo 20,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1545534, reg. št. 23757, izdala UE
Grosuplje. gnr-155479
Ornik Sandi, Zg. Ročica 19/b, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1688954, reg. št. 8266,
izdala UE Lenart. gnb-155020
Ostreuh Srečko, Letonjeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
801883, reg. št. 26743, izdala UE Maribor.
gnb-155270
Pagon Dušan, H. Bračiča 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
248448, reg. št. 66289, izdala UE Maribor.
gnb-154870
Palčič Nuša, Arbajterjeva 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1495387,
izdala UE Ptuj. gnb-154920
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Papotnik Tina, Sp. trg 4/a, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 10480, izdala UE Ruše. m-775
Pavlič Igor, Alešovčeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848733, reg. št. 134924, izdala UE Ljubljana. gnh-154789
Pavliha Bojan, Spodnji Hotič 4, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1028724, izdala UE Litija. gnz-155171
Pavlin Martina, Ravnica 30, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40804,
izdala UE Nova Gorica. gnb-154795
Pegan Vida, Kvedrova 1, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 116801, reg. št. 17200, izdala UE Koper.
gnb-155445
Pelhan Matija, Vrh zelj 20, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 001414754, reg. št.
10758. gno-154861
Perhavec Kristjan, Rimska cesta 21,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 22752, izdala UE Slovenska Bistrica. gny-155447
Peršič Urša, Cesta Kokrškega odreda
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1194321, reg. št. 48696, izdala UE
Kranj. gnu-155101
Pertinač Natalija, Trg 66, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10631, izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-154918
Petan Tomaž, Kremžarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1608488, reg. št. 253316, izdala UE
Ljubljana. gnt-155102
Petek Sandi, Grajenščak 20, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1458091,
izdala UE Ptuj. gnu-155026
Petkovšek Katka, Aljaževa ulica 8, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 01748705, reg. št. 39212, izdala
UE Domžale. gnn-155033
Pirc Dušan, Paričjak 23/c, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7480,
izdala UE Gornja Radgona. gnc-154794
Pisanski Ciril, Podbočje 35, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7989, izdala UE Krško. gnf-155091
Pivec Polona, Zrkovci na Gorci 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914141, reg. št. 35426, izdala UE Maribor.
gnh-155114
Plešnik Branko, Lokovica 108, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1485964, reg. št. 27264, izdala UE Velenje. gny-155172
Pleterski Nikica, Hacetova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411289, izdala UE Ljubljana. gnf-154841
Polančič Denis, Čanžkova 18/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h,
BGH, št. S 1644923, reg. št. 125489, izdala UE Maribor. gnu-155455
Porenta Marija, Viška cesta 49/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 196349, izdala UE Ljubljana.
gne-155342
Premk Marko, Gabrščkova ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892190, reg. št. 153249, izdala UE
Ljubljana. gny-155072

Pulko Horvat Andrej, Miklošičeva 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1495072, reg. št. 44624, izdala UE Ptuj.
gnb-155145
Rappl Rok, Cesta Zasavskega bataljona
15, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1465819, izdala UE Litija. gnl-155210
Rauter Jožef, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1820206, izdala UE Ljubljana.
gnd-155493
Repnik Joel, Radvanjska cesta 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. a-50 km/h,
BGH, št. S 1767540, reg. št. 26534, izdala
UE Maribor. gnl-155435
Resnik Jelinek Mihael, Bizeljska cesta
14, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16777. gnh-155339
Rezar Tomaž, Tolsti vrh 46/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17736, izdala UE Ravne na Koroškem. gnq-155205
Robič Alenka, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1454226, reg. št. 243186, izdala UE
Ljubljana. gnd-155118
Robič Goran, Slomškovo naselje 13,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 13808, izdala UE Lendava. gnq-154955
Rotar Rok, Podreča 101, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146761, reg. št. 39226, izdala UE Kranj.
gnl-155110
Rus Ivan, Pameče 102/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
76, izdala UE Slovenj Gradec. gnx-154923
Rus Urška, Smokuč 79, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 1128862, izdala UE
Jesenice. gni-155363
Sedeljšak Avgust, Prapreče 25, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1400208, izdala UE Žalec. gne-155292
Sedevčič Janez Vanjo, Ob Blažovnici 14, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S872885, reg. št. 105297, izdala
UE Maribor. gnz-154846
Sevšek Boris, Vir, Erjavčeva ulica 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 701352, reg. št. 20456, izdala UE
Domžale. gnk-155086
Smrdel Sonja, Trnje 94, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 58505, reg. št.
2985, izdala UE Postojna. gnw-155049
Sparič Uroš, Pobeška c. 6, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B, št. SI 56735, reg. št. 47974, izdala UE Koper. gns-154803
Stekić Aleš, Mozelj 7, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1385843, reg. št.
12912, izdala UE Kočevje. gnw-154974
Strožir Boštjan, Trnoveljska cesta 105,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1160279, reg. št. 41361. gnv-155300
Šeško Ivan, Na otoku 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23044.
gni-155288
Šetina Jožef, Ježa 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1991086,
reg. št. 140620, izdala UE Ljubljana.
gnk-155161
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Šikman Koviljka, Sp. Škofije 53, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
54019, reg. št. 47575. gnp-154806
Šinkovec Mojca, Idrijske Krnice 41,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št. S
757172, reg. št. 5946. gnd-155343
Šipec Mojca, Kapelski vrh 89, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13315, izdala UE Gornja Radgona.
gnd-154793
Škerjanc Jože, Pri cerkvi 5, Zgornja Besnica, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABCEFGH, št. S 1624357, reg. št.
9818, izdala UE Kranj. gnw-155024
Škvarč Damijan, Cesta V prekomorske
66, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
830562, reg. št. 5732, izdala UE Ajdovščina. gnq-154905
Šolar Natalija, Podbrezje 34, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1634543, reg. št. 56854, izdala
UE Kranj. gnq-154805
Špenko Irena, Šmarca, Gubčeva 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1406048, reg. št. 19028, izdala UE
Kamnik. gnf-155241
Štilec Robert, Brsc 6, Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1933037, reg. št. 28333, izdala
UE Kranj. gnl-155035
Štok Cvetka, Beblerjev trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323452, reg. št. 124425, izdala UE Ljubljana. gnr-155054
Štoka Sebastijan, Križ 276, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12692, izdala UE Sežana. gnf-155366
Štumberger Simona, Partizanska 40,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, reg.
št. 6980. gns-155307
Taborsky Vasja, Tomšičeva ulica 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802364, reg. št. 7319, izdala UE Maribor.
gns-154978
Travner Zlatko, Vrh nad Laškim 12/a,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 311413. gnp-155381
Trubarac Momir, Aškerčeva cesta 5/b,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/
h, BFGH, št. S 1855321, reg. št. 13293, izdala UE Velenje. gnv-155275
Truntič Tadeja, Radvanjska cesta 63,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1559974, reg. št. 121315, izdala UE Maribor. gny-155297
Uranjek Aleš, Prešernova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S 1679671,
reg. št. 50214. gnb-154845
Uranjek Bojana, Prešernova 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
1654389, reg. št. 50213. gnc-154844
Vaji Jože, Tomšičeva 66, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15854, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-155217
Vajnhandl Stanislav, Zgornja Velka 68/
b, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001195683, reg. št. 7713, izdala UE Pesnica. gng-154990
Verovšek Rok, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

S 62210, reg. št. 181801, izdala UE Ljubljana. gnt-155477
Veselič Marija, Paka pri Predgradu 1,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 406303, reg. št. 9169, izdala UE Kočevje. gne-155042
Veselič Pavel, Paka pri Predgradu 1,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 870852, reg. št. 4174, izdala UE Kočevje. gnd-155043
Vidergar Sašo, Partizanska pot 19, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466134, izdala UE Litija. gno-154932
Vidmar Mira, Log 28/d, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6994,
izdala UE Hrastnik. gnx-155148
Vilfan Tanja, Čnivec 19/a, Brezje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303695,
reg. št. 26345. gnt-155202
Vizinger Darko, Borova vas 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h,
BCEGH, št. S 1938171, reg. št. 32616,
izdala UE Maribor. gnt-154977
Vladimir Jurak, Jarmovec 9, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
854882. gnh-155439
Vodopivec Blaž, Uraničeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1593564, reg. št. 105222, izdala UE
Ljubljana. gnz-155246
Založnik Maja, Vrhovčeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1993448, reg. št. 265875, izdala UE Ljubljana. gnb-155120
Zdešar Veronika, Beblerjev trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1963999, reg. št. 39865, izdala UE Ljubljana. gnw-155124
Zemljič Miran, Gradišče 17/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 10731,
izdala UE Vrhnika. gny-154822
Zgonec Magda, Sekirišče 1, Rob, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2029721,
reg. št. 255888, izdala UE Ljubljana.
gnh-155064
Zorc Bojan, Brodarjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932821, reg. št. 85243, izdala UE Ljubljana. gnd-155393
Zorko Marija, CKŽ 17, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8372.
gnq-155280
Žavbi Marjan, Jurčičeva 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
525380, reg. št. 3323, izdala UE Kamnik.
gnm-155484
Židanek Alma, Ob žici 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190163,
reg. št. 219488, izdala UE Ljubljana.
gnj-155187
Žnidar Borut, Cesta 9. avgusta 23, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1081089. gnd-155168
Žuman Stanislav, Ljubljanska cesta 27b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/
h,BGH, št. S1849030, reg. št. 73230, izdala
UE Maribor. gnl-155160
Žunič Marija, Nad mlini 29, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15757. gnb-155195
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Zavarovalne police
Beširevič Izet, Ob Rogoznici 9, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 51 00101598025,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-778
Dromljak Zdravko, Partizanska 21/b,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. AO 1339782, AA 0376649. gnu-155376
Hren Romana, Litostrojska 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 601465, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-155018
Jernej Kovič, Kresnice 75, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 678258, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-154951
Keržišnik Nevenka Rožica, Jakčeva
ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
043/0081, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnr-154954
Kofol Zoran, Polje 31, Zagorje ob Savi,
zavarovalno polico, št. 479530, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-155055
Križanec Ida, Bizeljska cesta 9, Brežice, zavarovalno polico, št. 03 0182536,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-154965
Lenko
Gašper,
Ulica
1. avgusta 9, Kranj, zavarovalno polico, št.
00101326320. gne-155367
Makari Milan, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 9166679,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-154832
Menič Martin, Mali podlog 12, Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
AO 490182, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-154922
Peternel Nina, Mlakarjeva ulica 57,
Šenčur, zavarovalno polico, št. 996373, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-155379
Podreka Alenka, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1010521,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-154980
Podreka Zdenko, Ulica Molniške
čete 1, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 1010425, izdala zavarovalnica Tilia.
gnp-154981
Štefok Vinko, Prušnikova 13, Maribor,
zavarovalno polico, št. vip 223498, izdala
zavarovalnica Tilia. m-776
Štemberger Oliver, Sušak 5, Jelšane,
zavarovalno polico, št. AO 1528536, izdala zavarovalnica Adriatic. gny-155147
Uršič Zorman Danica, Maistrova
6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101700523, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-154938
Žnidaršič Igor, Frenkova pot 3/a, Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št.
474439, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-155015

Spričevala
Alih Nassib, Planina 48, Planina pri
Sevnici, spričevalo 2. letnika I. Gimnazije v
Celju, izdano leta 2003. gnn-154958
Andrič Luka, Kozlovičeva ulica 13, Koper – Capodistria, indeks, št. 09995634,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gni-154913
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Antolič Vanja, Graškogorska 4, Velenje,
indeks, št. 81592821, EPF Maribor. m-764
Babič Matjaž, Pivola 37, Hoče, spričevalo o končani osnovni šoli na Andrag.
zavodu MB Ljudska Univerza leta 1993.
m-765
Bajde Blaž, Ljubljanska cesta 85, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnq-155355
Bedjanič Antonija, Goričak 33, Zavrč,
spričevalo o končani OŠ Mladika, izdano
leta 1974. gnc-154919
Birsa Jana, Branik 106, Branik, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Branik.
gni-155213
Breški Biserka, Ruške čete 1, Ruše, letno
spričevalo za 1., 2., 3. letnik Srednje kem.
šole Ruše, leta 1992, 1993, 1994. m-758
Bucik Sebastjan, Emonska cesta 18,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani. gnu-155401
Cugmas Alojz, Zbelovska gora 84, Loče
pri Poljčanah, preklic zaključnega spričevala Srednje gradb. tehn. šole in poklic zidar,
izdan leta 1981. m-777
Čakarun Anđelko, Kolomban 10, Ankaran – Ankarano, diplomo VTŠ Maribor, št.
9/790, izdana 23. 12. 1980. gng-154840
Čakarun Marko, Premančan 11, Ankaran – Ankarano, spričevalo o končani OŠ
Anton Bebler Hrvatini, izdano leta 2001.
gnj-154837
Čarman Mateja, Cesta Janeza Bobnarja
8, Cerklje na Gorenjskem, 1. in 2. razreda
Osnovne glasbene šole Vegova 5 Ljubljana. gng-155040
Dolenc Simona, Zg. Dobrenje 1, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika
Sred. trgovske šole MB, izdano leta 2003.
m-771
Garmut Franc, Podvelka 49, Podvelka,
preklic končnega spričevala OŠ Selnice ob
Dravi, izdano leta 1982. m-780
Grkman Franci, Kokra 4, Preddvor, diplomo št. I/514, izdal ISKRA-Šolski center
Kranj leta 1985. gnw-154924
Hočevar Špela, Loka 74, Loka pri Zidanem Mostu, indeks, št. 11100070392,
izdala Višja strokovna šola v Mariboru.
gne-155392
Humar Jordan, Banjšice 110, Grgar, indeks, št. 09995157. gnx-155373
Irgolič Jožef, Šratovci 43, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1980.
gnz-155146
Janjetovič Dejan, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ Cvetko Golar, izdano leta 2000. gnb-154945
Jelovčan Nevenka, Celovška 108, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani, izdano leta 1999, izdano
na ime Jelovčan Ema. gne-154796
Jerman Nace, Benčičeva 2/a, Koper –
Capodistria, spričevalo 8. razreda osnovne
šole Antona Ukmarja. gnh-155364
Kladnik Natalija, Straška gorca 28/a,
Prevorje, spričevalo 1. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnl-155010
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Kokovnik David, Dobrovlje 16, Braslovče, indeks, št. 12110030524, izdal Šolski
center Velenje. gne-154917
Koren Marko, Vukovje 30, Pernica, preklic letnega spričevala 3. letnika Sred. trg.
šole MB, izdano leta 2003. m-770
Kotnik Adrijana, Bezina 18, Slovenske
Konjice, indeks, št. 61214581, PEF. m-761
Kotnik Adrijana, Bezina 18, Slovenske
Konjice, indeks, št. 61196153, PF. m-760
Lakoše Edita, Bolfenška 4, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor – ambulantno bolnična smer
leta 1978-79, 1979/80. m-763
Legčević Nikola, Kranjčeva 8, Lendava
– Lendva, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Lendava, izdano leta 2002. gno-154807
Lenardič Milojka, Šmartno 54, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno
administrativne šole v Novi Gorici, izdano
leta 1980, izdano na ime Markočič Milojka.
gnv-154925
Maček Peter, Kopališka ulica 27, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesne šole v Škofji Loki. gnc-155144
Marčič Alojzija, Marjeta na Dravskem
polju 109, Starše, zaključno spričevalo leta
1983, Živilski šolski center, Tehnična živilska
šola MB, poklic živilski tehnik. m-756
Marinkovič Milka, Vojkovo nabrežje 18,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole, izdano
leta 1976, izdano na ime Jugovič Milka.
gnh-154989
Mervar Polona, Veliki orehek 31, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Stopiče, izdano leta 1998/99. gnm-155284
Miklošič Milena, Mali Okič 5, Cirkulane,
preklic zaključnega spričevala Kmetijske
šole Ptuj – kmetij. tehnik, izdano leta 1985.
m-779
Modrin Stane, Posavec 61, Podnart, indeks, št. 28391, izdala Fakulteta za upravo
v Ljubljani. gnd-154968
Nose Nana Nives, Breg pri Temenici 18,
Šentvid pri Stični, indeks, št. 18030847, izdala FF v Ljubljani. gni-155138
Obad Damijan, Kovorska cesta 15, Tržič,
preklic spričevala 8. razreda osnovne šole
Lovrenc na Pohorju izdano leta 1987/88 in
potrdila o končani osnovni šoli Lovrenc na
Pohorju leta 1988. gnj-155362
Ota Adriano, Čufarjeva 13, Ljubljana, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1983.
gno-154982
Otorepec Gregor, Cvetlična pot 2, Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1995.
gnp-155056
Pavlinc Edvard, Vojkova 1, Celje, spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT v Celju-smer natakar, izdano leta
1993/1994. gng-154915
Pavlović Dejan, Vanganelska cesta 69,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske in turistične
šole v Izoli, izdano leta 1998. gns-155178
Pesjak Jožef, Cirila Tavčarja 5, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Bistrica pri Tržiču.
gnh-155214

Peteh Planin Jasna, Adamičeva ulica 5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve
gimnazije v Ljubljani – duplikat, izdano na
ime Peteh Jasna. gnp-155406
Plešnar Polona, Rožna dolina, Cesta
VII/28, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Vič, izdano leta 2002. gnn-154833
Pogačnik Gregor, Valvazorjeva ulica 20,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja elektro in strojna šola Kranj, izdano leta
2000. gns-155378
Postružnik Tina, Kumrovška ulica 5,
Ljubljana, indeks, izdal Izobraževalni center Cene Štupar v Ljubljani. gno-155132
Premzl Biljana, Potrčeva 33, Ptuj, spričevalo 2. letnika ekonomske šole-poslovni
tajnik, izdal Šolski center Ptuj. gnj-154912
Robič Betka, Meljski hrib 18, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijsko gosp.
šole Svečina, izdano leta 1992, 1993.
m-773
Rožman Ruža, Tomazinova 11, Šmartno
pri Litiji, maturitetno spričevalo in spričevala od 1 do 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1975 do 1979. gnz-155471
Stanič Franci, Velika vas pri Krškem 34,
Leskovec pri Krškem, spričevalo o končanem 7. razredu Osnovne šole Leskovec pri
Krškem, izdano leta 1982. gni-154988
Stare Samo, Podljubnik 104, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Euro gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnh-154839
Starič Saša, Goričica pri Ihanu 19/b,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Rodica,
izdano leta 2003. gnp-155481
Šertović Husein, Muzejski trg 4, Celje,
spričevalo od 1. do 4. razreda OŠ, številka
spričevala 10/115, 3. osnovna šola Celje.
gnj-155212
Šori Igor, Kotman 13, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna in tehnična
šola Ptuj, izdano leta 2002. gnm-155209
Šturm Klavdija, Partizanska 9, Lenart v
Slov.goricah, preklic spričevala o zaključnih
izpiih, Sred. trg. šola MB, izdan leta 2000.
m-768
Tomšič Tina, Podovnice 1, Notranje
Gorice, indeks, št. 11030662, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnx-155398
Tušar Maja, Gornji trg 21, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gne-155417
Vake Dominik, Homec, VII ulica del. 20,
Radomlje, spričevalo 4. letnika Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1983. gny-155051
Vesel Tomaž, Vinica 49, Vinica, diplomo
Srednje šole tehniških strok Litostroj, izdano leta 1990. gnf-155216
Volmajer Janez, Strunjan 3, Portorož
– Portorose, indeks, št. 30012760, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnv-155000
Zgonc Martina, Kremenica 1/b, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1982,1983 in 1984, izdano na ime Okoren
Martina. gnc-155002
Zgonc Martina, Kremenica 1/b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Ljubljani – finomehanik, iz-
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dano leta 1984, izdano na ime Okoren
Martina. gnw-154999
Zupan Jana, Spodnje Gorje 47, Zgornje
Gorje, spričevalo Srednje ekonomske šole
Radovljica, izdano leta 1976/77, 1977/78.
gnt-155377
Zver David, Taleška 14, Bled, indeks,
št. 5793570, izdala Višja strokovna šola
telekomunikacije, poštni promet v Ljubljani. gnj-155237
Žerič Damir, Pod bregom 6, Šempeter
v Savinjski dolini, indeks, št. 18980550, izdala FF v Ljubljani. gng-155215

Jereb Mojca, Podlanišče 33, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 01002070, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-155206
Jurkošek Konrad, Žigon 20/a, Laško,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno
delo s traktorji in traktorskimi priključki.
gno-155382
Klemenčič Sandra, Zalog 29, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnz-155221
Kočevar Ferdo, Založe 12/a, Polzela,
dovolenje za letalskega mehanika tip I
0234/1519. gnp-155189
Kočevar Ferdo, Založe 12/a, Polzela,
dovolenje za letalskega mehanika tip II
0147/1519. gnv-155200
Kočevar Ferdo, Založe 12/a, Polzela,
letalsko licenco 0240/1519 PPL (A) z dne
14. 12. 1992. gnw-155203
Kosmač Tina, Tavčarjeva 5, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 41970113, izdala Medicinska fakuleteta v Ljubljani.
gng-155440
Koželj Tina, Tomšičeva 89, Jesenice,
delovno knjižico. gnn-155233
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih, kmetijski vložek, št. 2906.
gnz-154871
Krizman Dimitrij, Močnikova 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41960213,
izdala Medicinska fakulteta. gny-155122
Lavrinc Tatjana, Dobrna 3/b, Dobrna, študentsko izkaznico, št. 01099235, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gny-155222
LB Leasing Koper d.o.o., Ferrarska 10/II,
Koper – Capodistria, plovno dovolenje, št.
01/03-1366/2001 z dne 5. 11. 2001, reg. št.
PI 3253. gnt-155402
Mavrič Ivan, Kojsko 71, Kojsko, delovno
knjižico, št. 551541. gnu-155126
Mernik Branko, Liptovska 9, Slovenske Konjice, potrdilo o opravljenem preizkusu za pridobitev licence v cestnem
prometu, št. 615215, izdano 30. 1. 2001.
gnt-154852
Meserko Matjaž, Šmartinska cesta 24,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01/03 – 645
1999 – 03, izdano 18. 6. 2003. gnk-155361
MLINARSTVO IN AVTOPREVOZNIŠTVO SAJKO, Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnicu za Srbijo in Črno goro, št. 002867 in
002868, dovolilnico za Ukrajino, št. 287832
in dovolilnico za Avstrijo, št. 002489.
gnn-155433
Močnik Maja, Černetova 1/b, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 2002633, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx-155448
Mumlek Lara, Hudourniška pot 15,
Ljubljana, izkaz o učnem upsehu od 1. do
7. razreda Osnovne šole Oskar Kovačič v
Ljubljani. gnm-154959
Okršlar Andreja, Kernova 9, LjubljanaŠentvid, delovno knjižico. gnm-155234
Pelko Ana, Kebetova 15, Kranj, delovno
knjižico. gnw-155224
Peterc Monika, Šutna 45, Žabnica, delovno knjižico. gnr-155229
Polajnar Vanja, Poljanska cesta 70, Gorenja vas, delovno knjižico. gnl-155360

Ostali preklici
Albrecht Barbara, Hotedršica 25, Hotedršica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnp-154931
AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3/a, Trzin, potrdila za registracijo za
motorna kolesa HONDA, ocarinjene po
carinski deklaraciji K4-103067 z dne 2. 6.
2004: VT750C št. karoserije JH2RC50AX4K012386; VT750C št. karoserije JH2RC50A14K011174; VT750C št. karoserije
JH2RC50A14K011014,. gnb-154961
AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3/a, Trzin, potrdilo za registracijo za
motorna kolesa Honda, ocarinjene po
carinski deklaraciji K4-103067 z dne 2. 6.
2004: VT750C št. karoserije JH2RC50A04K012185, FJS600 SILVER WING
št. karoserije JH2PF01A84K060257..
gnn-154962
AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3/a, Trzin, potrdilo za registrarcijo
za motorna kolesa Honda, ocarinjene po
carinski deklaraciji K4-103067 r dne 2. 6.
2004, model VT750c, št. šasije JH2RC50AX4K011562, št. motorja 2027222.
gne-155021
Avto Center VOVK d.o.o., Obrtniška 4,
Trebnje, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila Renault Megane 1.5 dCi, št. šasije
VF1CMRF0531631002, ocarinjeno po KV
41032 z dne 29. 4. 2004. gnr-155354
Bačer Renata, Šmartinska cesta 12,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju Zdravstva in socialnega varstva, izdano na ime Bačer Pelko
Renata. gnx-155048
Bajuk Uroš, Dunajska 149, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19359261, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-155441
Bečan Tina, Janka Puclja 3, Kranj, delovno knjižico. gnc-155244
Bizjak Urška, Mačkovo naselje 1, Šenčur, delovno knjižico. gnq-155230
Bole Velimir, Zelena pot 26, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 011-03-452/94, PI 3169. gnc-154994
Borovnica david, Britof 297, Kranj, delovno knjižico. gno-155232
Božič Samo, Poštelska 9, Maribor, delovno knjižico. m-767
Cvetaš Sebastian, Pavšičeva ulica 22,
Logatec, delovno knjižico. gnk-154811

Demšar Vanja, Frankovo naselje 41, Škofja Loka, delovno knjižico.
gnb-155220
Dominič Robert, Ulica Lizike Jančarjeve 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. gnp-154906
Fabjan Matic, Hrastje 27, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 41960186, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb-155095
Fičur David, Šolska 4, Portorož – Portorose, delovno knjižico. gnu-154926
Frangež Matjaž, Štefana Kovača ulica
2/c, Radenci, študentsko izkaznico, št.
20990060, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnd-154843
Frantar Robert, Hraše 27/b, Smlednik,
delovno knjižico. gnh-155239
Gartner Metod, Stara Loka 123, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-155486
Godec Špela, Brilejeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31210147, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnt-154827
Godnič Matej, Morje 46/b, Fram,
študentsko izkaznico, št. 41970049, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnr-155104
Gorjanc Tanja, Gorenjsavska cesta 54,
Kranj, delovno knjižico. gnu-155226
Grgurevič Neža, Lamutova ulica 34,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. PŠB
0224, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gns-155353
Grohar Miran, Grintovska cesta 5,
Kranj, delovno knjižico. gnb-155245
Gros Vasja, Janeče 18, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
04025842, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gno-155482
Grudnik Boštjan, Okonina 11, Ljubno ob Savinji, delovno knjižico, reg. št.
12344, ser. št. 162764. gnt-155127
Hajšen Jože, Stritarjeva 2, Novo mesto, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti, št. 605-791,
izdano 2. 6. 1997. gng-155090
Halilovič Valentina, Opekarna 27,
Trbovlje, izkaz o učnem uspehu, izdala
Osnovna šola Tončke Čeč. gnu-154930
Hribar Boštjan, Cankarjeva ulica 25,
Trebnje, delovno knjižico. gne-155017
Hribar Julija, Porabska 4, Radenci, pobotnici, št. 00396646 in 00396647, izdanih
pri Adriatic d.d. Koper. gnv-154800
Hribšek Tanja, Tomšičeva 39, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnn-155016
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria,
nacionalno licenco št. 0000359/00375/229
za kombinirano vozilo VW CADDY COMBI 1,9, reg. št. KP 79-35H, izdana 14. 11.
2002. gnn-154907
JADRAN trgovsko podjetje d.d., Partizanska 69, Sežana, licenco, št. 0000160/
00025/208 za kamion Merceds Benz reg.
št. KP 18-32D. gnx-155473
Jelovčan Marta, Lovsko Brdo 6, Poljane nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico,
št. 01000083, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnm-155159
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Potočnik Nikola, Dobriša vas 2/b, Žalec,
vpisni list za čoln, št. 01-03-364/1-1999 z
dne 12. 5. 1999. gni-155338
Rajapakse Andrew, Hrastova ulica 13,
Domžale, delovno knjižico. gny-155397
Rakovec Katja, Struževo 20/a, Kranj,
delovno knjižico. gns-155228
Reja Boštjan s.p., Krkavče 105, Šmarje, licenco za vlečno vozilo, št. 150 z reg.
oznako KP D7-176, veljavno do 11. 3.
2007. gnm-155309
Rojc Saša, Homec, VII ulica -del25, Radomlje, delovno knjižico. gnf-155466
Rozman Ana, Podljubelj 299, Tržič, delovno knjižico. gnm-155238
Serini Gačnik Lučka, Seidlova 41, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 01003840,
Pedagoška fakulteta. gny-155197
Simončič Mojca, Cesta Dolomitskega
odreda 32/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41970182, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnq-155105
Skaza Peter, Usnjarska cesta 8, Slovenske Konjice, hrvaško dovolilnico za in 3 države, oznaka 191/11 pod zap, št. 0001623.
gnp-155356
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Sodnik Sabina, Velesovo 56A, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnx-155223
Stanonik Marija, Malenski vrh 4, Poljane nad Škofjo Loko, delovno knjižico.
gnt-155227
Svetek Franc, Dobrunjska 26, Ljubljana-Dobrunje, potrdilo za registarcijo vozila,
ocarinjeno po carinski deklaracij, št. 58322
z dne 26. 9. 2002 za vozilo znamke STEYR, tip M 9094 A, letnik izdelave 2002, št.
šasije DBD0063771. gns-154828
Šinkovec Jožef, Ambrus 20, Zagradec,
delovno knjižico. gns-155428
Tavčar Nataša, Triglavska ulica 16,
Kranj, delovno knjižico. gnp-155235
Tavčar Robert, Kreplje 32/c, Dutovlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3759/00, VČ 00-3111 z dne
14. 12. 2000. gnj-154812
Tavčar Teja, Leše 3/e, Tržič, delovno
knjižico. gng-155240
Tomažin Tomaž, Britof 291, Kranj, delovno knjižico. gnk-155236
Tompa Mojca, Partizanska ulica 2A,
Šenčur, delovno knjižico. gnc-155219

Tompa Sonja, Sp. Luša 21, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnd-155243
Tramšek Nina, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, preklic izkaza za osnovno šolo
Koroški jeklarji – Ravne na Koroškem.
gnd-155368
Vodopivec Aleš, Manžan 33, Koper
– Capodistria, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu,ki ga je izdalo ministrstvo za šolstvo in šport, dne 24. 3. 2004.
gnd-155193
Vrtnik Damjana, Grintovska cesta 5,
Kranj, delovno knjižico. gnd-155218
Vrtnik Tadeja, Hraše 53, Smlednik, delovno knjižico. gnp-155231
Zajc Dušan, Ilešičeva ulica 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-155036
Žgur Franc, Gaj nad Mariborom 16,
Zgornja Kungota, delovna knjižica št.
10467 v letu 1997 v Mariboru. m-759
Žniderič Slavica, Orešje 24, Bizeljsko,
vozno karto, št. 0020180, izdal Integral
Brežice. gnu-154801
Žvanut Bojan, Vrhovci c. XVII št. 22,
Ljubljana, dovoljenje za voditelja čolna št.
02/13-3026/97; VČ -945/97. gnz-154921

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S

4065
4065
4065
4065
4067
4067

Mednarodni razpisi

4141

Javni razpisi

4141

Javne dražbe

4153

Razpisi delovnih mest

4154

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje

4068
4068
4068
4068

Druge objave

4157

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

4158
4158

Odločbe in sklepi po ZPOmK

4158

Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve

4068
4068
4086
4087
4112

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

4159
4159
4160

Zavarovanja

4177

Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje

4130
4130
4132

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Amortizacije
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

4179
4179
4185
4186
4186
4186
4187
4188

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

4188
4188

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

4189
4189
4190
4190
4191
4194
4197
4197
4199

Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Periodično informativno obvestilo,
ki se ne šteje kot povabilo k oddaji ponudb
Blago in storitve
Periodično informativno obvestilo,
ki šteje kot povabilo k oddaji ponudb
Blago in storitve

4133
4133
4137
4138
4140
4140
4141
4141
4141
4141
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