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Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
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Ob-17842/04

Preklic
Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru preklicuje:
– objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izgradnjo čistilne naprave v naselju Pesnica
pri Mariboru, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 2-3 z dne 16. 1. 2004, Ob-505/04;
– objavo javnega razpisa za oddajo
naročila gradnje po odprtem postopku za
izgradnjo sanitarne kanalizacije v naselju
Pesnica pri Mariboru, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 2-3 z dne 16. 1. 2004,
Ob-506/04 in
– objavo obvestila o oddaji naročila gradnje za izgradnjo biološke čistilne naprave s
precejalnikom v naselju Pesnica pri Mariboru, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 61
z dne 4. 6. 2004, Ob-15048/04.
Občina Pesnica
Ob-17945/04
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Naročnik Občina Hajdina, pri objavi javnega naročila gradenj za izvedbo projekta
izgradnjo poslovno stanovanjskega centra
po lokacijskem načrtu za ureditveno območje P10-S8/I Hajdina po odprtem postopku,
Ob-10359/04, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 42 z dne 23. 4. 2004, popravlja 8. (a)
in 9. točko objave, ki se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 7. 2004 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2004 ob 12.30, na naslovu: Občina
Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina.
Občina Hajdina
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ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Št. 260-7/03-31

Ob-18093/04

Zavrnitev ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega
v Ur. l. RS, št. 42 z dne 23. 4. 2004 za izvedbo JN »Obnova bolnišničnega informacijskega sistema« po odprtem postopku v
skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00 in 2/04)
v nadaljevanju naročnik, skladno z določbo
77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), izdajamo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica

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. 16/2004
Ob-17827/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pretvorniki in oddajniki manjših moči
– 44 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 80 točk, garancija – 10 točk, dostopnost do podsklopov
– 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Vojkova
cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 45,086.400 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

Leto XIV

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 18/2004
Ob-17828/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zamenjava TV oddajnikov Kum, Krvavec
in Slavnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 70 točk, ki
je razdeljena na 3 podmerila, izkoristek oddajnika – 20 točk, ki je razdeljen na 3 podmerila, garancija – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Vojkova
cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 44,484.400 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 017/2004
Ob-17829/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,1550
Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
audio mešalne mize – 7 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 78 točk, tehnična ustreznost sistema – 12 točk, garancija sistema – 4 točke, servis – 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Studer Professional
Audio GmbH, Althardstrasse 30, CH-8105
Regensdorf (Zurich), Switzerland.
7. Pogodbena vrednost: 149.833 EUR
CIP Ljubljana (brez DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 225.166,03 EUR, 147.321 EUR.
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: 24. 6. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 44
Ob-17835/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
klimatizacija upravnih zgradb Pošte Slovenije Ljubljana 2 x, Celje, Novo mesto,
Kranj in Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudnena vrednost za
sklop (klimatizacija ene zgradbe).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 64,591.203,75
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 118,443.294,80 SIT, 64,591.203,75
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 49
Ob-17838/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 24. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelava, dobava in montaža opreme za
pošto Vipava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Pramova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,331.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,011.929 SIT, 8,331.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 1/2004
Ob-17839/04
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica
12, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 1. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža notranje opreme za
lekarno Podlubnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok izvedbe, garancijski
rok, servis, reference in druge ugodnosti.
Izbrani ponudnik je edini oddal ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš, d.o.o.,
Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 19,490.042,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2004.
Gorenjske lekarne

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. 23/17-04
Ob-17840/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 6. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: vodooskrba Medijana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska
5c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 40,610.381
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 14,181.282 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,069.976 SIT, 40,610.381 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 2/32-04
Ob-17841/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: vodovodno omrežje Šanca–Tinjan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska
5c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 129,545.110,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 56,331.438 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 158,705.234 SIT, 129,545.110,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

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. 23/2004-1
Ob-17826/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 14. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje licenc Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,135.780,20
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 33 z
dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
št. 45
Ob-17834/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
komunikacijske programske opreme:
proizvajalca CISCO, proizvajalca ENTRUST, proizvajalca FLUKE.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost po posameznem sklopu.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I. sklop vzdrževanje opreme
Cisco: SRC.SI sistemske integracije, d.o.o.,
Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana; II. sklop
vzdrževanje opreme Entrust: S&T Hermes
Plus, d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana
– Črnuče; III. sklop vzdrževanje opreme
FLUKE: Micom Electronic, d.o.o., Dobrave
10, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop
6,331.880 SIT, II. sklop 11,789.149 SIT in
III. sklop 2,990.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vsak ponudnik je ponudil en sklop.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 403-67/2004
Ob-17836/04
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00, e-maill: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks
04/586-92-70.
3. Datum izbire: 1. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije – Poslovna cona
Jesenice (projekt PGD in PZI) fizično
varovanje parkirišča za tovorna vozila in
pobiranje parkirnine.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena do 40 točk,
– reference do 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
do 20 točk,
– trajanje razpisanih del do 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt nizke zgradbe d.o.o.,
Vojkova 65, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 2,500.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,906.000 SIT, 19,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2004.
Občina Jesenice

Št.

Št. 40510-2/04-32
Ob-17837/04
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 01/724-13-50.
3. Datum izbire: 5. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: bančne storitve – poslovno sodelovanje z banko
pri dodeljevanju dolgoročnih posojil
fizičnim in pravnim osebam iz Občine
Domžale – za področje podjetništva v
letu 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina bančnih sredstev, višina
bančne provizije, dodatne ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Banka Domžale d.d., bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, 1230 Domžale.
7. Pogodbena vrednost: 411,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 411,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2004.
Občina Domžale

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 031/2004
Ob-17784/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-361, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.1) Oznaka javnega naročila; ki ga je
določil naročnik: PE IC HO-8-013/04-B.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
vrednost storitev za vsako kategorijo storitev:
javno naročilo obsega 2 sklopa in sicer: tehnična nadgradnja osrednjega rezervnega
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strežnika IBM 9672 – X27 (G6) v tehnologijo Z – Series ustreznih kapacitet (do
operatvinosti v naročnikovem okolju) ter
širitev in povezava diskovnih kapacitet.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2004.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30211500-6; dopolnilni besednjak, glavni
predmet H014-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): CPA 30.02.12.
2) Vrsta in obseg: tehnična nadgradnja
osrednjega rezervnega strežnika IBM 9672
– X27 (G6) v tehnologijo Z – Series ustreznih kapacitet (do operativnosti v naročnikovem okolju).
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
220,000.000 SIT.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30233141-1; dopolnilni besednjak, glavni
predmet H014-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): CPA 30.02.15.
2) Vrsta in obseg: širitev in povezava
diskovnih kapacitet.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
80,000.000 SIT.
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 obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Informacijski center
Št. 1414/2004
Ob-17844/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za varstvo in delo Golovec, kontaktna oseba: Turin Alenka, Na
Golovcu 2, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-78-50, faks 03/541-40-23, elektronska pošta: cvd.golovec@cvd-.golovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Kraj izvedbe: Celje, do 6 km od sedeža zavoda Centra za varstvo in delo Golovec Celje, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
II.7) Datum zaključka: najemno razmerje
se sklepa za določen čas, za dobo 20 let.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo najemnine se izvaja mesečno, v roku
30 dni po prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5. v mesecu.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-2/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: predmet
javnega naročila je najem poslovnih prostorov za izvajanje dnevnega varstva varovancev Centra za varstvo in delo Golovec
Celje, organizacijska enota ročna dela in
organizacijska enota šiviljska delavnica.
Iščejo se poslovni prostori v izmeri ca.
1000 m2 do 6 km od sedeža zavoda Centra
za varstvo in delo Golovec Celje, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
Najemno razmerje se bo sklepalo za
dobo 20 let z možnostjo podaljšanja.
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II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 11. 2004.
II.5) Drugi podatki: poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona o javnih
naročilih mora ponudnik izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je ponudnik lastnik prostorov,ki jih
daje v najem;
– da so prostori,ki jih ponudnik daje v
najem bremen prosti;
– zaželjeno je, da je objekt pritličen,
še dopusten pa je objekt v največ dveh
nivojih;
– da ponudnik na lastne stroške preuredi
poslovne prostore tako, da bodo izpolnjevali
minimalne zahteve pravilnika o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve
vodenja in varstvo uporabnikov te storitve
(Uradni list RS, št. 101/00) za izvajanje storitve vodenja, varstva pod posebnimi pogoji;
– da ponudnik predloži tloris načrta objekta, izdelan v skladu z zahtevami pravilnika o tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storitve vodenja in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve, iz katerega je razvidna razporeditev
in točna označba poslovnih prostorov za izvajanje dejavnosti VDC.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-2/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Center za varstvo in delo Golovec

Gradnje
Ob-17961/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina
Litija, kontaktna oseba: Igorij Parkel, Jerebova 14, 1270 Litija, Slovenija, tel. 01/896-34-38,
01/896-34-59, faks 01/896-34-60, elektronska
pošta: obcina.litija@gov.si, internetni naslov:
www.litija.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: adaptacija in dozidava OŠ
Gabrovka s telovadnico.
II.2) Kraj izvedbe: Gabrovka, Občina
Litija.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija in
dozidava OŠ Gabrovka s telovadnico.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 250,000.000 SIT in 350,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
1. 9. 2004.
II.7) Datum zaključka: 31. 7. 2005.
Občina Litija

Storitve
Št. 268-326/2004
Ob-17752/04
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: Marija Deban, univ.
dipl. prav., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slo-
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venija, tel. 02/234-14-22, faks 02/234-14-52,
elektronska pošta: Marija.Deban@gov.si.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje javne železniške infrastrukture za leto 2005.
II.2.3) Kategorija storitve: 6a.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje javne železniške infrastrukture (premično in nepremično premoženje,
evidentirano v knjigovodstvu upravljavca javne železniške infrastrukture) za leto
2005 za naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki, strojelomno zavarovanje, zavarovanje
elektronskih, telekomunikacijskih in signalno
varnostnih naprav, zavarovanje elektronike
– programske opreme in nosilcev podatkov,
zavarovanje vlomske tatvine in ropa ter zavarovanje pred odgovornostjo naročnika.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 7. 2004.
II.2.3) Kategorija storitve: 6a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-17762/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Servis skupnih služb Vlade RS, kontaktna
oseba Klemen Šket, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 478
1826, faks +386 1 478 1878; elektronska
pošta: klemen.sket@gov.si; internetni naslov (URL): www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 037-1/2004, št.
JN 47/04 vv, predmet: izvajanje prevajalskih
in lektorskih storitev.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev: prevajalske in lektorske storitve,
400,000.000 SIT.
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: 22. 6. 2004.
Servis skupnih služb Vlade RS

Javni razpisi
Blago
Št. 3511-7/2004-15

Ob-18256/04

Dopolnitev
V Uradnem listu RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-16295/04 ter v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti z dne 22. 6. 2004 pod
SI-Ljubljana: Linear accelerators 2004/S

120-101189, je bil objavljen javni razpis za
izbiro dobavitelja za “Dobavo in montažo
linearnega pospeševalnika za Onkološki
inštitut Ljubljana I. faza”.
Naročnik dopolni besedilo objave tako,
da točka III.2.1.1) Pravni status – obvezna
besedila sedaj glasi:
– 42. člen, prvi odstavek, točke: 1,2,3
– ZJN-1-UPB 1,
– 42. člen, četrti odstavek, točke: 1,2,3
– UJN-1-UPB 1.
Ponudnik mora pod točko 42. člena,
prvi odstavek, točka 2 predložiti naslednje dokazilo: veljavno potrdilo Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke, o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki, ki mora biti
predloženo v originalu ali notarsko overjeni kopiji.
Ministrstvo za zdravje
Št. 08407-00013/2004 0500

Ob-18002/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za dobavo računalniške opreme – strežniki in SAN, priklop
in konfiguriranje v obstoječi sistem, ter nabavo namizne računalniške opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 18. 6.
2004, Ob-16858/04, Št. 08407-00013/2004
0500 RP, se popravijo točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004
ob 10.30, sedež naročnika, soba 122.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 113/2004

Ob-18254/04

Popravek
V javnem razpisu za reševalno vozilo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70 z
dne 28. 6. 2004, Ob-17164/04, se popravita IV.3.3) in IV.3.7.2) točka in se pravilno
glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 7. 2004 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum odpiranja ponudb: 23. 7.
2004 ob 10. uri.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 404-08-222/2004-2
Ob-17754/04
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, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in
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: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi: Boštjan Purkat in Dušan Cirar, vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
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01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.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 153/2004-OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
mleko in mlečni izdelki.
Podrobnejša specifikacija v razpisni dokumentaciji v prilogi A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet 15.51.10.00-3, dodatni predmeti
15.54.00.00-5, 15.55.10.00-5.
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: naročnik bo vse kandidate, ki jim
bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba
za obdobje enega leta. Naročila in dobave
bodo potekale sukcesivno za čas veljavnosti
pogodbe, na podlagi naročilnega lista posameznih uporabnikov po skupinah lokacij.
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:
– 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 z 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.
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– 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):
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 posebne
pogoje in predpise naročnika in vse veljavne
predpise na področju predmeta razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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 153/2004-OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: do 28. 7. 2004, do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 16. 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: ni javnega
odpiranja prijav.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17768/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Robert Ludvik, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-63, faks
300-39-11, elektronska pošta: chc@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-11/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
10. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
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; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; potrdilo o nekaznovanju z
lastno izjavo ponudnika; potrdilo sodišča da
proti ponudniku ni začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: lastne izjave ponudnika o
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo posla z referencami in prilogami, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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 19. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika, št. 01261-6030921845,
sklic model 02, št. 94022-280-94.
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 1. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2004,
ob 12. uri; Metelkova 9, Ljubljana, prostori
Uprave, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-17775/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Smučarski klub Branik Maribor, kontaktni
osebi Srečko Jesenšek, Aleksandra Šuster,
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, Mariborsko Pohorje – Snežni stadion, Slovenija, tel.
02/220-88-00, faks 02/220-88-19, elektronska pošta: aleksandra.suster@sk-branik.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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 01-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za prečrpalno postajo “črpališče I”.
visokotlačna črpalka h=400m q=45l/s,
enosmerni elektromotor s sklopko 275kW,
avtomatska brezstopenjska regulacija “Simatic”, daljinsko krmiljenje preko sistema
“Snownet”, dobavitelj blago dobavi v enem
sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mariborsko Pohorje
– Snežni stadion.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Visokotlačna črpalka:
– potrebna kapaciteta 45l/s pri tlaku
h=400m,
– identične karakteristike kot obstoječa
črpalka KSB WKF 125/5 q=45l/s h=400m
za sinhronizirano delovanje,
– vhodni DN 150, izhodni DN 125,
– labirintni sistem tesnenja,
– povratnovarnostni ventil.
Pogon:
– enosmerni elektromotor moči vsaj
250kW,
– prisilno hlajenje motorja,
– kardanska sklopka.
Regulacija in avtomatizacija
– avtomatska brezstopenjska regulacija
tlaka in pretoka,
– zahtevan most s 4-kvadrantnim tiristorskim usmernikom »Baumueller«,
– avtomatski varnostni izklop oziroma
blokada proti pregrevanju in preobremenitvi
motorja,
– avtomatski izklop pod minimalnim pretokom,
– krmilni sisitem SIMATIC S7,
– induktivni merilec pretoka DN150 in
ustrezni tlačni ter temperaturni senzorji.
Daljinsko krmiljenje:
– daljinsko krmiljenje preko sistema
»Snownet«,
– protokol za radijsko komunikacijo: serijski multidrop master-slave,
– krmilni centralni program za operacijski
sistem Microsoft Windows,
– uporabniški vmesnik preko Web-serverja z možnostjo dostopa preko TCP/IP
protokola,
– povezava z drugimi client napravami
preko radijskega omrežja,
– možnost vpisovanja podatkov v podatkovno bazo preko ODBC protokola,
– alarmiranje preko SMS sporočil.
II.2.2) Opcije (če je potrebno). Opis in
čas, kdaj se lahko izvajajo (če je to mogoče)
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
zahteva bančno garancijo v višini 7% od ponudene vrednosti oziroma ustrezno menico
ponudnika.

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) 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,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanja ponudnika ne sme voditi prisilna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija izpiska iz sodnega registra ali fotokopijo 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.
2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših nabav
blaga – reference v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe s pisnimi izjavami kupcev,
natančnejši 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodna cena,
2. dobre tehnične karakteristike opreme,
3. usklajenost z razpisno dokumentacijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do vključno 16. 8.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in vsi ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004,
ob 9. uri; Smučarski klub Branik Maribor,
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor.
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: 23. 6. 2004.
Smučarski klub Branik
Ob-17777/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Smučarski klub Branik Maribor, kontaktna
oseba: Srečko Jesenšek, Aleksandra Šuster, Mladinska ulica 29, 2000 Mariborsko
Pohorje – Snežni stadion, Slovenija, tel.
02/220-88-00, faks, 02/220-88-19, elektronska pošta: aleksandra.suster@sk-branik.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: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomatski snežni top 6 kom,
snežni top, avtomatika za regulacijo
zasneževanja, daljinsko krmiljenje preko
radijskega modema in sistema “snownet”,
vremenska postaja, dobavitelj blago dobavi
v enem sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mariborsko Pohorje
– Snežni stadion.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno):
– nizkotlačni top,
– proizvodnja snega vsaj 90m3/h
– popolno avtomatsko delovanje in regulacija proizvodnje snega glede na vremenske pogoje,
–
avtomatski
start/stop
ob
zagonu/zaustavitvi črpališča,
– avtomatska zaustavitev pri previsoki
temperaturi,
– avtonomna integrirana vremenska
postaja,
– sprejem podatkov iz avtomatskih vremenskih postaj v okolici,
– 5-polni 63A CEE električni priklop,
– vodovodni 2’’ Camlock priklop,
– nosilci za transport na snežnem plugu
teptalca,
– daljinsko krmiljenje preko »Snownet«
sistema,
– radijska povezava na frekvenci
433,525 MHz in dosegom 5 km.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek. začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
zahteva bančno garancijo v višini 7% od ponudene vrednosti oziroma ustrezno menico
ponudnika.
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) 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,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanja ponudnika ne sme voditi prisilna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija izpiska iz sodnega registra ali fotokopijo 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:
– 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.
2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših nabav
blaga – reference v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe s pisnimi izjavami kupcev,
natančnejši 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodna cena,
2. dobre tehnične karakteristike opreme,
3. usklajenost z razpisno dokumentacijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 01/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do10. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do vključno 16. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in vsi ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 9. uri, Smučarski klub Branik Maribor,
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor.
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: 23. 6. 2004.
Smučarski klub Branik Maribor
Ob-17778/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., kontaktna oseba: Zalaznik Frančišek, Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-50-62, faks 01/755-20-13, elektronska pošta: kpv.analize@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/11-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava trostranega prekucnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 6. 2004 in/ali konec
30. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/11-01/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 02027-0011262773 ali na
blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo
se lahko prevzame vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 30. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004,
ob 13. uri, Komunalno podjetje Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
Št. 036/2004
Ob-17780/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod RTV Slovenija kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila
RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija tel. ++386/1/475-21-91,
faks ++386/1/475-21-86, elektronska pošta:
Javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si- /razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vhodno/izhodnih kartic za digitalno avdio mešalno mizo Yamaha.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
30.23.32.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
vhodno/izhodnih kartic za avdio mešalno
mizo Yamaha.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
naročila-Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 036/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.-si/razpisi
na podstrani Javna naročila-Public Procurement pod oznako javno naročilo RTV
036/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila-Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 036/2004.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – 90,
2. garancija sistema – 10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-036/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na štev. (1)
475 2186 in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. Podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 036/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004, ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 11. uri, sejna soba Službe za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija,
Čufarjeva ul., Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 2525
Ob-17786/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca, Teharska cesta
49, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00,
faks, 03/425-64-12, elektronska pošta: Meta.sirca@javne-naprave.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Janez Karo,
Teheranska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delovnega vozila za zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javne naprave d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope. ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
delovnega vozila za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 1.900.000 SIT in veljavnostjo do
30. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o nekaznovanju vodstvenih delavcev, potrdilo, da ponudnik ni v postopku
stečaja ali likvidacije,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: bonitetni
obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika, seznam
servisev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani. ne.
IV.2) Merila za oddajo:
spodaj navedena merila:
1. ustreznost tehničnim zahtevam – 45%,
2. cena – 40%,
3. dobavni rok – 5%,
4. plačilni pogoji – 5%,
5. garancija – 5%.
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 27. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 10.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje (odvisno od tega, ali
gre za odprti postopek, omejeni postopek
ali postopek s pogajanji): 27. 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 (v primeru odprtega postopka). do
30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2004,
ob 10.30, sejna soba Javnih naprav, Teharska cesta 49, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Meta Širca,
Javne naprave d.o.o. Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Javne naprave,
javno podjetje d.o.o.
Ob-17794/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Alpski smučarski klub Kranjska Gora, kontaktna oseba: Srečko Medven, Borovška cesta
99 a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/588-53-00, faks 04/588-13-85, elektronska pošta: medven@pokal-vitranc.com.
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za prečrpalno postajo Podkoren
Booster,
visokotlačna črpalka h=400m q=40l/s,
enosmerni elektromotor s sklopko 275kw,
avtomatska brezstopenjska regulacija “simatic”, predčrpalka, hladilni stolp, dobavitelj
blago dobavi v enem sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora – Podkoren.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno):
Visokotlačna črpalka:
– vhodni tlak p=30bar, izhodni tlak p=55bar,
– potrebna kapaciteta q=40l/s,
– povratno-varnostni
ventil
DN150
PN63,
– pogonski elektromotor moči vsaj
132kW.
Regulacija in avtomatizacija:
– avtomatska brezstopenjska regulacija
tlaka,
– avtomatski varnostni izklop oziroma
blokada proti pregrevanju in preobremenitvi
motorja,
– avtomatska varnostna blokada proti
prevelikemu tlaku,
– avtomatski izklop pod minimalnim pretokom,
– induktivni merilec pretoka DN150 in
ustrezni tlačni ter temperaturni senzorji.
Daljinsko krmiljenje:
– daljinsko krmiljenje preko sistema
»ATASS«,
– alarmiranje preko SMS sporočil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe,
naročnik zahteva bančno garancijo v višini
7% od ponudene vrednosti oziroma ustrezno menico ponudnika.
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) 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,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanja ponudnika ne sme voditi prisilna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija izpiska iz sodnega registra ali fotokopijo 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:
– 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.
2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: seznam
najpomembnejših nabav blaga – reference
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe s
pisnimi izjavami kupcev, natančnejši 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ugodna cena,
2. dobre tehnične karakteristike opreme,
3. usklajenost z razpisno dokumentacijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 02/2004.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do vključno 17. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija
naročnika in vsi ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004,
ob 11. uri, Alpski smučarski klub Kranjska
Gora, Borovška cesta 99 a, 4280 Kranjska
Gora.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Alpski smučarski klub
Kranjska Gora
Ob-17796/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Alpski smučarski klub Kranjska Gora,
Srečko Medven, Borovška cesta 99
a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/588-53-00, faks 04/588-13-85, elektronska pošta: medven@pokal-vitranc.com.
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.1.2) 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: 01-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za prečrpalno postajo Podkoren:
visokotlačna črpalka h = 400m q = 40l/s,
enosmerni elektromotor s sklopko 275kW,
avtomatska brezstopenjska regulacija “SIMATIC”, predčrpalka, hladilni stolp; dobavitelj blago dobavi v enem sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora–Podkoren.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
visokotlačna črpalka:
– potrebna kapaciteta q = 40l/s pri tlaku
h = 400m,
– identične karakteristike kot obstoječa
črpalka KSB WKF 100/8 q = 40l/s h = 400m
za sinhronizirano delovanje,
– vhodni DN 125, izhodni DN 100,
– labirintni sistem tesnenja,
– povratnovarnostni ventil;
Pogon:
– enosmerni elektromotor moči vsaj
250kW,
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– prisilno hlajenje motorja,
– kardanska sklopka;
Predčrpalka:
– črpalka s pogonom vsaj 17kW,
– q = 40 l/s p = 2,5bar,
– kanalizacijska izvedba;
Hladilni stolp:
– kapaciteta 15 l/s,
– zahtevano hlajenje iz 6°C na 2°C pri
temp. zraka –5°C,
– črpalka q = 40 l/s p = 2,5bar s
pogonom, kanalizacijska izvedba;
Regulacija in avtomatizacija:
– avtomatska brezstopenjska regulacija
tlaka in pretoka,
– zahtevan most s 4-kvadrantnim tiristorskim usmernikom »Baumueller«,
– avtomatski varnostni izklop oziroma
blokada proti pregrevanju in preobremenitvi
motorja,
– avtomatski izklop pod minimalnim
pretokom,
– krmilni sisitem SIMATIC S7,
– induktivni merilec pretoka DN150 in
ustrezni tlačni ter temperaturni senzorji;
Daljinsko krmiljenje:
– daljinsko krmiljenje preko sistema
»Snownet« ali »ATASS«,
– uporabniški vmesnik preko Web-serverja z možnostjo dostopa preko TCP/IP
protokola,
– možnost vpisovanja podatkov v podatkovno bazo preko ODBC protokola,
– alarmiranje preko SMS sporočil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik zahteva bančno garancijo v višini
7% od ponudene vrednosti oziroma ustrezno menico ponudnika.
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) 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,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanja ponudnika ne sme voditi prisilna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija izpiska iz sodnega registra ali fotokopijo 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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.
2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: seznam
najpomembnejših nabav blaga – reference
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe s
pisnimi izjavami kupcev, natančnejši 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodna cena,
2. dobre tehnične karakteristike opreme,
3. usklajenost z razpisno dokumentacijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Št. 01/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do vključno 17. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija
naročnika in vsi ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 11. uri; Alpski smučarski klub Kranjska
Gora, Borovška cesta 99a, 4280 Kranjska
Gora.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
Ob-17797/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Alpski smučarski klub Kranjska Gora, Srečko
Medven, Borovška cesta 99 a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/588-53-00, faks
04/588-13-85, elektronska pošta: medven@pokal-vitranc.com.
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.1.2) 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: 03-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
2 kom. avtomatski snežni top na stebru:
snežni top, steber h = 6m, avtomatika
za regulacijo zasneževanja in avtonomno
delovanje na stebru, avtomatski hidrant,
daljinsko krmiljenje preko sistema “ATASS”,
vremenska postaja; dobavitelj blago dobavi
v enem sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora–Podkoren.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– stacionarni nizkotlačni top na stebru,
– proizvodnja snega vsaj 90 m3/h,
– steber h = 6m z možnostjo ročnega
spusta topa na tla za servisne namene,
– popolno avtomatsko delovanje in regulacija proizvodnje snega glede na vremenske pogoje,
– avtomatski
start/stop
ob
zagonu/zaustavitvi črpališča,
– avtomatska zaustavitev pri previsoki
temperaturi,
– avtonomna integrirana vremenska
postaja,
– sprejem podatkov iz avtomatskih vremenskih postaj v okolici,
– 5-polni 63A CEE električni priklop,
– vodovodni 2’’ Camlock priklop,
– avtomatski visokotlačni hidrant,
– lastni filter 250 ρm,
– krmiljenje na mestu preko upravljača
dostopnega na tleh,
– daljinsko krmiljenje preko »ATASS«
sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik zahteva bančno garancijo v višini
7% od ponudene vrednosti oziroma ustrezno menico ponudnika.
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) 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,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanja ponudnika ne sme voditi prisilna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija izpiska iz sodnega registra ali fotokopijo 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: 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.
2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: seznam
najpomembnejših nabav blaga – reference
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe s
pisnimi izjavami kupcev, natančnejši 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodna cena,
2. dobre tehnične karakteristike opreme,
3. usklajenost z razpisno dokumentacijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Št. 03/2004
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do vključno 17. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija
naročnika in vsi ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004,
ob 11. uri; Alpski smučarski klub Kranjska
Gora, Borovška cesta 99 a, 4280 Kranjska
Gora.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Alpski smučarski klub Kranjska Gora

Ob-17798/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Alpski smučarski klub Kranjska Gora, kontaktna oseba: Srečko Medven, Borovška cesta
99a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/588-53-00, faks 04/588-13-85, elektronska pošta: medven@pokal-vitranc.com.
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.1.2) 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: 04-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
3 kom. avtomatski snežni top: snežni top,
avtomatika za regulacijo zasneževanja,
daljinsko krmiljenje preko radijskega modema in sistema “Snownet”, vremenska postaja. Dobavitelj blago dobavi v enem sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora – Podkoren.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– mobilni nizkotlačni top,
– proizvodnja snega vsaj 90 m3/h,
– popolno avtomatsko delovanje in regulacija proizvodnje snega glede na vremenske pogoje,
– avtomatski
start/stop
ob
zagonu/zaustavitvi črpališča,
– avtomatska zaustavitev pri previsoki
temperaturi,
– avtonomna integrirana vremenska
postaja,
– sprejem podatkov iz avtomatskih vremenskih postaj v okolici,
– 5-polni 63A CEE električni priklop,
– vodovodni 2’’ Camlock priklop,
– nosilci za transport na snežnem plugu
teptalca,
– daljinsko krmiljenje preko »Snownet«
ali »ATASS« sistema,
– radijska povezava na frekvenci
433,525 MHz in dosegom 5 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik zahteva bančno garancijo v višini
7% od ponudene vrednosti oziroma ustrezno menico ponudnika.
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) 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,
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– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanja ponudnika ne sme voditi prisilna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija izpiska iz sodnega registra ali fotokopijo 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: 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: obvezna dokazila: seznam
najpomembnejših nabav blaga – reference
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe s
pisnimi izjavami kupcev, natančnejši 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodna cena,
2. dobre tehnične karakteristike opreme,
3. usklajenost z razpisno dokumentacijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Št. 04/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do vključno 17. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija
naročnika in vsi ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 11. uri; Alpski smučarski klub Kranjska
Gora, Borovška cesta 99A, 4280 Kranjska
Gora.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
Ob-17800/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Majšperk, kontaktna oseba: Tatjana Lončarič, Majšperk 39, 2322
Majšperk, Slovenija, tel. 02/795-01-42,
faks 02/795-01-41, elektronska pošta: rajko.jurgec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Majšperk,
podružnici Ptujska Gora in Stoperce, Vrtec
Breg.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. splošno prehrambeno blago,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki – svinjina in
govedina,
4. perutnina,
5. kruh in pekovski izdelki,
6. slaščice in peciva,
7. zamrznjen program,
8. paštete,
9. sveže sadje in zelenjava,
10. jabolka,
11. krompir,
12. sadni sokovi,
13. čistila in sanitarni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 6. 9. 2004 in/ali konec
5. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
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– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež ali da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni
čas en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila pred objavo naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba,s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,ki je predmet
javnega naročila;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave,stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke,prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;

– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– ponudnik izjavlja da sprejema razpisne
pogoje;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01269-6030666925.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2004; vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 30. 7. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Osnovna šola Majšperk
Ob-17857/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Litija, Bevkova 1,
1270 Litija, kontaktna oseba: Mirjam Šuštar,
tel./faks 01/898-10-27, elektronska pošta:
vvzlitija@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
1.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Vzgojno varstveni zavod Litija in posamezne
enote Vzgojno varstvenega zavoda.
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
(sklopi) živil v predvidenem letnem obsegu
27,200.000 SIT:
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1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso in mesni izdelki,
3. jajca,
4. perutnina in izdelki iz perutninskega
mesa,
5. zamrznjene in konzervirane ribe ter
izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. jabolka,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. izdelki iz testa,
10. živila in mlevski izdelki,
11. testenine in keksi,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki,
14. čaji,
15. konzervirana živila,
16. začimbe,
17. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek dne 1. 9. 2004, konec
dne 31. 8. 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: minimalni
plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa,
ostali pogoji 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 potrebne 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.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni
roki, kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje so merila ovrednotena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do dne
30. 7. 2004 do 12. ure.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01260-6030636520, s pripisom za namen:
»razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 2. 8. 2004
do 8.30.
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 dne 31. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: dne 2. 8. 2004 ob 9. uri na sedežu
Vzgojno varstvenega zavoda Litija, Litija,
Bevkova 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Št.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Vzgojno varstveni zavod Litija
Ob-18014/04
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
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/durs/index.php.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, montaža, zagon in preizkusno
delovanje klima naprav na lokacijah
Davčnega urada Novo mesto ter Davčnega urada Ljubljana, izpostava Litija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Davčni urad Novo mesto in
Davčni urad Ljubljana, izpostava Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 6. 2004 in/ali konec
16. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– obvezni vsaj dve referenci pri podobnih
dobavah – pogoj.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik v
zadnjih šestih mesecih nima neporavnanih
obveznosti. Boniteta za leto 2003 vsaj 3C
(Obrazec BON 1/P).
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 15. 7. 2004.
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Cena: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 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 16. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2004
ob 9.30; Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi preko spletne
strani naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 404-08-123/2004-3
Ob-18026/04
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01-471-25-53, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-34,
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,
Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-34,
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) Opis: nakup kovinskega pohištva
in opreme.
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 83/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kovinskega pohištva in opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: različne lokacije MORS v
Republiki Sloveniji.
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 (vključno
z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno):
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Opis blaga po sklopih: (dimenzije V x Š x G v mm)

Količina

kovinska omara kartotečna: dim 1350x780x620
kovinska omara garderobna: dim 1800x300x500/ kabino
ognjevzdržna varnostna omara s trezorjem: dim 1950x930x520
ognjevzdržna varnostna omara brez trezorja: dim 1950x930x520
varnostna omara protivlomne stopnje B: dim 1950 x 1090 x 607 mm
protivlomna blagajna-dvokrilna: dim 1850x1190x580
ognjevzdržna omara- kartotečna – 4 predali: dim. 1350x420x620
kovinska omara – garderobna dvodelna- (3 obešalniki): dim 2000x1000x600
skladiščni element – regal – 5 polic: dim 2000x1000x600
A. Kovinska oprema za hranjenje knjižnih zbirk
B. Kovinska oprema “podobno kot EKONOM Primat”
obešalnik kovinski prostostoječ

Celotni obseg naročila, ki se pričakuje v
ponudbah, je ocenjen na 60,000.000 SIT z
vključenim DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: roki dobav kovinskega pohištva
in opreme na posamezne lokacije naročnika
se predvidevajo v mesecu septembru in oktobru.
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: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
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 ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN;
– 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);
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:
Ponudnik mora predložiti:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava-Priloga št. 1),
– ponudbo (Priloga št. 2), za predmet javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi št.
2, 2-1 in 2-2 – Zahteve naročnika in tehnične
specifikacije predmeta naročila,

26 kosov
10 kosov
32 kosov
48 kosov
24 kosov
1 kos
6 kosov
600 kosov
204 kosov
1 kpl
1 kpl
20 kosov

– ocenjevalne preglednice (Priloga št. 3),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja
na dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in
roka plačila (Priloga št. 4),
– vzorčno pogodbo,
– vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije,
– ponudnik mora poskrbeti, da razpisna
dokumentacija ni spremenjena v elementih,
ki se nanašajo na ponudbeni del,
– v kolikor ponudbi niso predloženi dokazi o izpolnjevanju posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) skupna vrednost ponudbe z
vključenim DDV – utež 0,60;
B) rok dobave kovinskega pohištva in opreme v dnevih po obojestransko podpisani
pogodbi (ne manj kot 20 dni) – utež 0,30;
C) garancijski rok za posamezni sklop
kovinskega pohištva (ne manj kot 12 in
največ kot 24 mesecev) – utež 0,10.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu
dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 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 83/2004-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
1119119-7141998-00000083) 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 z številko faks
– a, št. javnega naročila, elektronski naslov,
na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati
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elementov razpisne dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. 7. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 10. 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.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18092/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Mehle Alojz, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-931,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta: komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kompaktorja za deponijo komunalnih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za ravnanje z
odpadki Špaja dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. tehnične zahteve,
3. garancijska doba,
4. pogarancijsko vzdrževanje,
5. rok dobave,
6. rok plačila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2004 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: do 30. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2004
ob 9. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-18138/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika. OŠ
Zbora odposlancev, Kočevje, OŠ Ob Rinži,
Kočevje.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Žolnir Jelka,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/241-62-00, faks 01/241-62-13, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Žolnir Jelka, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-62-00, faks 01/241-62-13, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna
oseba: Žolnir Jelka, Langusova 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-62-00,
faks 01/241-62-13, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 504.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Kraj dobave: OŠ Zbora odposlancev, Trg zbora odposlancev 28, Kočevje, OŠ
Ob Rinži, Cesta v Mestni log 39, Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. meso in mesni izdelki v predvideni
vrednosti 9,2 mio SIT;
2. ribe v predvideni vrednosti 0,4 mio
SIT;
3. mleko in mlečni izdelki v predvideni
vrednosti 5 mio SIT;
4. kruh in pekovsko pecivo v predvideni
vrednosti 7 mio SIT;
5. slaščičarsko pecivo v predvideni vrednosti 5 mio SIT;
6. žita in mlevski izdelki v predvideni
vrednosti 1,4 mio SIT;
7. sadje in zelenjava v predvideni vrednosti 2,8 mio SIT;
8. konzervirana živila v predvideni vrednosti 2 mio SIT;
9. sadni sokovi v predvideni vrednosti
1,8 mio SIT;
10. zamrznjeni pekovski izdelki v predvideni vrednosti 0,4 mio SIT;
11. zamrznjena zelenjava v predvideni
vrednosti 0,4 mio SIT;
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12. ostalo prehrambeno blago v predvideni vrednosti 3 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: usposobljenost bo priznana za
obdobje treh let.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Ad III.2.1.1./2./3. Po zakonu
obvezna dokazila. Več 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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 11.000 SIT na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje št. 01261 – 6030716108,
sklic na št. 50015-504.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 19. 7. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 26. 7. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v drugi fazi
postopkov bodo ponudniki obveščeni o datumu, kraju in času odpiranja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
OŠ Zbora odposlancev, Kočevje
OŠ Ob Rinži, Kočevje
Ob-18155/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenski etnografski muzej, kontaktna
oseba: Jasna Senčur, Metelkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-54-03,
faks 01/432-53-77, elektronska pošta: jasna.sencur@etno-muzej.si, internetni naslov:
www.etno-muzej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IMOS d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Anton Vidic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-42, faks 01/473-33-01, elektronska pošta: anton.vidic@imos.si, internetni
naslov: www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IMOS d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Anton Vidic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-42, faks 01/473-33-01, elektronska pošta: anton.vidic@imos.si, internetni
naslov: www.imos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme za
prvi sklop prve faze stalne razstave v
novem razstavnem objektu Slovenskega
etnografskega muzeja v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
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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 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: 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)
1. ponudbena cena 60%;
2. reference za enaka oziroma sorodna
dela 30%;
3. garancijski rok 10%.
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 27. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01100-6030376834 pri UJP, z obveznim pripisom »sklic 1-2004«. Dokazilo o
opravljenem plačilu z naslovom in davčno
številko poslati po faksu 01/47-33-301.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 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 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj. 2. 8. 2004,
Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2,
1000 Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Slovenski etnografski muzej

Gradnje
Ob-17749/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik in Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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: 35103-85/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalno opremljanje dela Industrijske
cone Lenart med Livarno in Velko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
2) Kratek opis: razširitev glavne ceste in
izgradnja priključka.
3) Obseg ali količina: ureditev novega
priključka v predvideno ind. cono (cesta
G1/3, odsek 315, Lenart–G. Radgona od
km 0+404 do km 0+588).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 30. 8. 2004; dobava 10. 10. 2004.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: prestavitev vodovoda.
3) Obseg ali količina: na območju razširitve in ureditve ceste (cesta G1/3, odsek
315, Lenart–G. Radgona od km 0+404 do
km 0+588).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 30. 8. 2004; dobava 10. 10. 2004.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
2) Kratek opis: izgradnja javne razsvetljave.
3) Obseg ali količina: na območju razširitve in ureditve ceste (cesta G1/3, odsek
315, Lenart–G. Radgona od km 0+404 do
km 0+588).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 30. 8. 2004; dobava 10. 10. 2004.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
2) Kratek opis: izgradnja kabelsko razdelilnega sistema.
3) Obseg ali količina: na območju razširitve in ureditve ceste (cesta G1/3, odsek
315, Lenart–G. Radgona od km 0+404 do
km 0+588).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 30. 8. 2004; dobava 10. 10. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razširitev glavne ceste in izgradnja priključka,
prestavitev vodovoda, izgradnja javne razsvetljave, izgradnja kabelsko razdelilnega
sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila; začetek 30. 8. 2004 in/ali konec 10. 10. 2004.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti po tehničnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
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 pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne
smejo biti starejša od 120 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po posameznem
sklopu.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004.
Cena: 8.400 SIT.
Pogoji in način plačila: cena razpisne dokumentacije vključuje DDV. Plačilo
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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 30. 9. 2004.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: oddaja po
sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za
enega, več ali vse sklope. Predloži se samo
ena bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 250.000 SIT ne glede na število prijavljenih sklopov. Za izvedbo del naročnik
razpolaga s PGD, PZI projektno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je na voljo za
prevzem pri naročniku vsak dan med 8. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo na zahtevo
prevzemnika pošiljamo tudi po pošti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Občina Lenart
Ob-17758/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., kontaktna
oseba: Samo Pajer, Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/565-12-00, faks
03/565-12-32, elektronska pošta: termoelektrarnatrbovlje@tet.si, internetni naslov:
www.tet.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Sergeja Korošec, Ob
železnici 27 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/565-12-00, faks 03/565-13-32, elektronska pošta: termoelektrarnatrbovlje@tet.si,
internetni naslov: www.tet.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: kontaktna
oseba: Sergeja Korošec, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/565-12-00,
faks 03/565-13-32, elektronska pošta: termoelektrarnatrbovlje@tet.si, internetni naslov: www.tet.si.
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: gradnja NRDP-GD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku TET 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba se izdela v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2004 in/ali konec
30. 6. 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: po
pogodbi.
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 ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih za-
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htevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– obrazec ponudbe (priloga št. 1),
– izjava o sprejetju razpisnih pogojev iz
Poglavja 2 (Priloga št. 4),
– potrjeno izjavo priloga št. 3,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
– original,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– izpolnjeno prilogo št. 9.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega 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 (ali lastno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo),
– dokazilo o izpolnjevanju izločilnih pogojev:
– boniteta ponudnika,
– reference.
Natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o ekonomsko-finančni sposobnosti,
– obrazec BON 1 in BON 2 ne starejši
od 30 dni in potrdilo o plačilni sposobnosti
izdano s strani matične banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjena priloga št. 5: seznam predvidenih odgovornih oseb na gradbišču,
– izpolnjen in potrjen popis del in podpisana izjava, da potrjuje tehnične pogoje iz
projektne dokumentacije (Priloga št. 2),
– terminski plan (izpolnjena priloga št. 8).
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR št. 26330-0012039086.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2004,
ob 9.30, Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., 2.
nadstropje – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-17760/04
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. 02/220-14-14,
faks 02/252-65-51, 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. grad., Slovenska cesta 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Slovenska cesta 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska cesta 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacije Razvanje III. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije Razvanje III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Razvanje.
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: 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
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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:
35213-16/2004-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TRR 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
19. 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 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: 10. 7. 2004,
bo 10. 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: 23. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Ob-17764/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-28, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: Mojca.kriz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 351-05-37/2004,
št. JN: 51/04 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del – ureditev snemalnice in
predprostora konferenčne sobe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Šifra NUTS: 501.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.81.58.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po priloženi specifikaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: avgust 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1.1. Fotokopija izpiska, iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
2.2. Potrjen obrazec izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi
ima sedež.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, 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:
1. Fotokopija potrdila BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003.
2. Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja oziroma poročilo, ki ne sme biti starejše od 15
dni od dneva oddaje ponudbe.
4. Ponudnik mora potrditi obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski
pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

1. Seznam opravljenih gradbenih del oziroma del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstne dela), z zneski,
datumi in nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec), vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave (priložen obrazec) za vsak posel
– pogodbo posebej, izdanih s strani končnih
naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1.
3. Ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila.
4. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1.
5. Ponudnik mora navesti odgovorne
vodje posameznih del za izvajanje gradenj
(gradbena in zaključna dela, električne inštalacije, strojne inštalacije, telekomunikacije ipd.), ki morajo izpolnjevati zakonske
pogoje za odgovorne vodje posameznih del
skladno z določili 85. – 88. člena ZGO-1.
6. Ponudnik potrdi priloženo izjavo, da
bo pred začetkom izvajanja del predložil
seznam osebja, ki bo izvajalo dela na lokaciji.
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 100 točk,
2. kvalitetna in pravočasno opravljena
dela 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 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. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7.
2004, ob 9.30; SSSV, Gregorčičeva 25a,
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.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: 22. 6. 2004.
Servis skupnih služb vlade
Ob-17766/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
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Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-303, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija glasbene šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: bivši hotel Sremič, Kolodvorska 2, Krško.
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.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 15. november 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
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 izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,

– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju ponudnika (obrazca BON1/P in
BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja visokih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 351-03-73/01
O705.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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 16. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004,
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/49-81-303.
Občina Krško
Ob-17779/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/306-11-00,
faks 07/306-11-30, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov:
www.crnomelj.si.

Št.

71-72 / 2. 7. 2004 /

Stran

4439

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s 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 cerkve sv. Duha v
Črnomlju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ulica Mirana Jarca,
Črnomelj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500, 501.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2004 in/ali konec
30. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica in menična izjava v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku do 90 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: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih ter 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.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01217-0100015850, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Rekonstrukcija cerkve sv.
Duha v Črnomlju.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004, do 8.30.
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 1. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004,
ob 12. uri, sejna soba Občine Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Občina Črnomelj
Št. 36-3687/02
Ob-17782/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktni osebi: Olga Funa, Mateja
Duhovnik, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.si,
Mateja.Duhovnik@ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba predobremenilnega nasipa za
dosego konsolidacije terena za izvedbo
stanovanjske gradnje na območju Cesta
v Gorice v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Cesta v
Gorice.
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: 60 koledarskih dni od oddaje naročila, začetek september 2004 in/ali konec
november 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT, veljavna 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija podjetja za dejavnost razpisanih del.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1;
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 12 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
3. potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference o izvedenih podobnih ali
enakih delih v obdobju zadnjih treh let, potrjene s strani investitorjev (ponudnik mora
priložiti vsaj dve referenci s področja izvajanja zemeljskih del oziroma nizko-gradbenih del z investicijsko vrednostjo vsaj
150,000.000 SIT);
2. podatki o strojni opremi za izvedbo
razpisanih del;
3. odgovorne osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi predmetnega javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje v skladu
z ZGO-1.
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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.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 97 z dne 10. 10. 2003,
Ob-103397, Uradni list RS, št. 11 z dne
9. 1. 2004, Ob-41/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana št: 01261-652 0972441 pri Banki Slovenije – UJP z obveznim pripisom:
»Projekt konsolidacije, Cesta v Gorice,
Ljubljana«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004, do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na
zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
sejna soba, 3. 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.4) Dodatne informacije: rok za dodatne informacije je do vključno 28. 7. 2004.
Vprašanja se posreduje samo pisno po faksu na št. 01/ 306-15-78 pod šifro »Projekt
konsolidacije, Cesta v Gorice, Ljubljana«.
Odgovore na vprašanja bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-17787/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Andrej Miška, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-50-112, faks 05/30-27-490, internetni
naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., kontaktna oseba: Andrej
Miška, univ. dipl. inž. grad., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128, elektronska pošta: Andrej.miska@vik-ng.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., kontaktna oseba: Andrej
Miška, univ. dipl. inž. grad., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128, elektronska pošta: Andrej.miska@vik-ng.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodi
in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktna
oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.,
Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-91-100, faks 05/33-91-128,
elektronska pošta: Andrej.miska@vik-ng.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven in oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovodnega omrežja v naselju Voglarji pri Trnovem v Mestni občini
Nova Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Voglarji
v Mestni občini Nova Gorica.
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: gradnja vodovodnega omrežja po projektni dokumentaciji v skupni dolžini 7 km različnih
profilov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 16. 9. 2004 in konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti del
z veljavnostjo 120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 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
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
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navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ima ponudnik po vrsti primerljiva
dela vsaj tri reference v največ zadnjih 3
letih vsako v vrednosti vsaj 20 mio SIT;
6. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
7. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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,
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike.
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 od 20 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh 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.
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:

Št.

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. kompenzacije – 10%,
3. reference – 10%.
Podrobnejša uporaba meril je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 3. 9. 2004, v
ponedeljek, sredo, petek od 8. do 11. ure
v tajništvu Vodovodov in kanalizacije Nova
Gorica d.d.
Cena: 25.000 SIT z DDV, valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR št. 02241-0089741389 pri
banki Nova LB Nova Gorica za navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2004 do 8.45.
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: 7. 9. 2004
ob 9. uri; v sejni sobi na sedežu podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta
25. junija 1b, Nova Gorica.
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, Program SAPARD, ponudnik bo
moral pri izvedbi upoštevati pravila programa SAPARD.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 1166/06/04
Ob-17788/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, kontaktna oseba:
Simona Babič, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-55-239, faks
02/23-55-237, elektronska pošta: Simona.babic@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Andreja Kasper, Strma ulica 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-19, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: Andreja.kasper@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Andreja Kasper, Strma ulica 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-19, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: Andreja.kasper@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus
d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Kasper,
Strma ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-19, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: Andreja.kasper@proplus.si.
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: 120/SN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba sanacije streh na objektih Univerze v Mariboru.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: prvi sklop zajema sanacijo na objektu UŠC LŠ, Univerze v Mariboru
skladno s priloženim projektom sanacije.
3) Obseg ali količina: določeno v priloženem projektu sanacije ter priloženih
popisih del.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: prvi sklop zajema sanacijo na objektu Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev, Univerze v Mariboru skladno
s priloženim projektom sanacije.
3) Obseg ali količina: določeno v priloženem projektu sanacije ter priloženih
popisih del.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: prvi sklop zajema sanacijo na objektu tehniških fakultet, Univerze
v Mariboru skladno s priloženim projektom
sanacije.
3) Obseg ali količina: določeno v priloženem projektu sanacije ter priloženih
popisih del.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: prvi sklop zajema sanacijo na objektu Pedagoške fakultete, Univerze
v Mariboru skladno s priloženim projektom
sanacije.
3) Obseg ali količina: določeno v priloženem projektu sanacije ter priloženih
popisih del.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
sanacije streh na objektih Univerze v Mariboru v okviru investicijsko vzdrževalnih del
za leto 2004.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela na posameznih objektih
bi se naj pričela izvajati takoj po podpisu
pogodbe in morajo biti zaključena v roku
30 dni oziroma 60 dni na objektu tehniških
fakultet, Univerze v Mariboru. Dela se ne
bodo odvijala sukcesivno, temveč bo moral
izbran ponudnik (kolikor bo ponudil izvedbo
večih sklopov) pričeti z izvajanjem aktivnosti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v
delo, zaključiti pa jih bo potrebno v predvidenih rokih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Sklop 1: objekt UŠC LŠ, Univerze v Mariboru: začetek: takoj po podpisu pogodbe
(predvidoma v mesecu avgustu); zaključek
del: v roku 30 dni.
Sklop 2: objekt Doma podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Univerze v Mariboru: začetek: takoj po podpisu pogodbe
(predvidoma v mesecu avgustu); zaključek
del: v roku 30 dni.
Sklop 3: objekt tehniških fakultet, Univerze v Mariboru: začetek: takoj po podpisu
pogodbe (predvidoma v mesecu avgustu);
zaključek del: v roku 60 dni.
Sklop 4: objekt Pedagoške fakultete,
Univerze v Mariboru: začetek: takoj po podpisu pogodbe (predvidoma v mesecu avgustu); zaključek del: v roku 60 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vednosti in izjava banke oziroma
zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, ki znaša minimalno 10 let.
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Garancija in izjava banke je lahko skupna,
a mora opredeljevati posamezne sklope.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, in sicer:
– izpis iz sodnega registra podjetij (za
gospodarske družbe),
– priglasitveni list DURS (za samostojne podjetnike).
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje,..), kolikor je na podlagi posebnega
zakona dovoljenje za opravljanje te dejavnosti potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve 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, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima poravnane davke in prispevke,
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe s sedežem v RS:
– obrazca BON1 in BON2,
– mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
– izvleček iz bilance stanja in iz izkaza
poslovnega izida za leto 2003,
– potrdila o plačilni sposobnosti vseh
bank, pri katerih ima odprte transakcijske
račune.
Za samostojne podjetnike s sedežem
v RS:
– odločba DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2002 (potrjeno s
strani pristojne uprave DURS),
– podatki iz bilance stanja in poslovnega
izida za leto 2003, potrjene s strani pristojne
DURS in pooblaščene revizijske hiše,
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za poslovno leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS,
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega.
Za ponudnike s sedežem v tujini:
– dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v
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zadnjih 2. poslovnih letih in s katerimi bo
dokazal izpolnjevanje pogojev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ustrezne reference s področja
javnega naročila v zadnjih 3 letih, in sicer:
– na 5 objektih kjer je izvajal nove
strehe ali saniral obstoječe v vrednosti min.
5 mio SIT (z DDV),
– na 3 objektih kjer je izvajal nove
strehe ali saniral obstoječe v vrednosti min.
10 mio SIT (z DDV);
– ustrezne kvalifikacije in reference odgovornega vodja del, in sicer:
– bil je odgovorni vodja del na 5 objektih, kjer je ponudnik izvajal nove strehe
ali saniral obstoječe v vrednosti min. 5 mio
SIT (z DDV),
– bil je odgovorni vodja del na 3 objektih, kjer je ponudnik izvajal nove strehe
ali saniral obstoječe v vrednosti min. 10 mio
SIT (z DDV);
– ustrezne reference podizvajalcev (ki jih
navaja ponudnik) in katerih delež pri izvedbi
naročila bo večji od 10% skupne ponudbene
vrednosti:
– podizvajalec je v zadnjih 3 letih izvedel vsaj dve naročili večji od 5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
04515-0000334091.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika z
veljavnim pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 11. uri; v prostorih Proplus-a d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, 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.4) Dodatne informacije: ponudbo je
možno oddati v celoti ali v sklopih v skladu
s 55.b členom ZJN-1-UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Univerza v Mariboru
Št. 43/2004
Ob-17789/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Trnovska vas, kontaktna oseba:
Irena Polič, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, Slovenija, tel. 02/757-95-11, faks
02/757-16-61, elektronska pošta: Obcina.irena.polic@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja objektov osnovne šole, vrtca
in telovadnice Trnovska vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trnovska vas.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno): izgradnja objektov osnovne šole, vrtca
in telovadnice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
31. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 15,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
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: usposobljenost in sposobnost
ponudnika bo priznana na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava,
3.a da ni uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
5. ponudnik ne sme biti kaznovan za
dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
6. ponudnik mora izpolnjevati tudi druge
pogoje za izvedbo javnega naročila;
6.1. 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;
6.2. ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi predmetnega javnega naročila;
6.3. ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti izvedbe javnega
naročila;
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6.4. ponudnik mora imeti izpolnjene vse
zapadle obveznosti do naročnika;
7. ponudniku ne sme biti na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika,
8. ekonomsko-finančni pogoji:
1. ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila,
2. da je predložil BON 2 in podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja za
leta 2002,2003 in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
9. tehnični in kadrovski pogoji:
1. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
(skladno s razpisno dokumentacijo),
2. seznam najpomembnejših gradenj
v zadnjih treh letih, skupaj s potrdilom o
dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe,
3. izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;
10. drugi pogoji:
1. da ni dal zavajajočih podatkov,
2. da zagotavlja kontrolo kakovosti,
3. da nudi 60-dnevni plačilni rok (ali
ugodneje od prejema računa s strani naročnika), (skladno s razpisno dokumentacijo),
11. bančna garancija in izjave:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 15,000.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja ponudb).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila,
ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leta 2002, 2003
(bilance morajo biti revidirane v primeru,
če je ponudnik po Zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) oziroma, če
teh zaradi pravnega statusa nima, davčne
napovedi za ta leta;
– obrazec BON 2 ali enakovredno (glede
na vsebino v tej točki zahtevne informacije),
drugo dokazilo oziroma;
– potrdilo ponudnikove poslovne banke,
ki ni starejše od 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb, iz katerega mora
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila
ni bil blokiran.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ponudnikove razpoložljive
opreme in mehanizacije za izvedbo predmetnega javnega naročila;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdilo o dobro
opravljanjem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe;
– seznam izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter kvalifikacije
vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo
vodile izvedbo gradnje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 58, z dne
28. 5. 2004, Ob-14697/04, št. 2004-04-06.
IV.2) Merila za oddajo:
najnižja cena.
B2) merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 640-02/2004-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2004.
Cena: 50.000 SIT (DDV je vračunan v
ceno).
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Trnovska vas,
št. 01385-0100017997, sklic na št.
28 76830-7141009.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2004 ali 45 dni
od odposlanja obvestila, do 14 ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika
s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2004,
ob 15. uri, Občina Trnovska vas, sejna soba,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
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: 28. 6. 2004.
Občina Trnovska vas
Št. 110-1/04
Ob-17805/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4,3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektron-
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ska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Breda Rok, inž. grad.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-49, faks 01/306-82-51, elektronska pošta: breda.rok@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
AC A1/0055 odsek Unec–Postojna od km
6,900 do km 8,900.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC A1/0055 odsek Unec–
Postojna od km 6,900 do km 8,900.
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: 14 dni od oddaje naročila; konec
20. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,984.000 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.
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, kot je predmet
javnega naročila, v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004.
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. 8. 2004.
Cena: 10.000 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: 5. 8. 2004 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-17808/04
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: Oblak Robert, univ. dipl.
inž. grad., Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/28-08-838, elektronska pošta:
robert.oblak@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sidrane pilotne stene za sanacijo plazu na območju stranskega od-
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vzema na odseku HC Razdrto–Vipava;
Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek HC Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
sidrane pilotne stene za sanacijo nastalega
plazu v brežini na območju stranskega odvzema v vkopu trase hitre ceste med km
4,9+40 in 5,3+30 zajema naslednja dela:
– izvedba sidrane pilotne stene,
– izvedba sidrane branaste konstrukcije,
– izvedba globokih drenažnih reber,
– izvedba uvrtanih drenaž.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 38,610.000 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 Republike Italije.
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,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 30.000 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: 17. 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 7. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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: 24. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 224/04
Ob-17810/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Cvetka
Ažman, Urad za negospodarske javne službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-61-677, faks 03/89-61-656, elektronska pošta: cvetka.azman@velenje.si, internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Knjižnica Velenje, kontaktna
oseba: Vlado Vrbič, Titov trg 4, 3320 Velenje, tel. 03/89-82-570, faks 03/89-82-585,
e-mail: vlado.vrbic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktni osebi: Bernarda
Čas-Čeru, Nina Vrečič, Titov trg 1, Velenje,
glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-661, faks 03/89-61-621,
elektronska pošta: nina.vrecic@velenje.si,
bernarda.cas-ceru@velenje.si, internetni naslov: www.velenje.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: JN – G – 5/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova Doma kulture Velenje faza I.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom kulture Velenje,
na naslovu Titov trg 4, Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II – gradbena
dela 501, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
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: tri mesece od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudb v znesku 4,000.000 SIT, izjava ponudnika o pred-
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ložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije, ZIPR 04.
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 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: 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 za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (ZJN-1A Priloga II
gradbena dela – 501, 504) in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
5. da ima ustrezno zavarovalno polico, s
katero izkazuje zavarovanje odgovornosti;
6. ostale pogoje navedene v točki III.
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2003); za fizične osebe
– davčna napoved za leto 2003, potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnjih šest obračunskih mesecev;
2. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT);
3. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj račun skupaj več kot 15 dni;
4. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da imenuje za vodstveni kader osebe,
ki izpolnjujejo pogoje po ZGO-1, in sicer:
najmanj enega odgovornega vodjo del, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del zahtevnih objektov, ki ima pri ponudniku
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
2. da je izvedel vsaj tri referenčne objekte, ki presegajo vrednost javnega naročila,
ki jih je uspešno izvedel v zadnjih petih letih,
od katerih mora biti en spomeniško varovan
objekt. Reference morajo potrditi naročniki;
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3. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od dveh let.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 75 točk,
2. garancija – 10 točk,
3. rok izvedbe – 10 točk,
4. ISO certifikat – 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: JN – G-5/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na Podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-21110004, s pripisom razpis obnova Doma kulture.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. 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: 28. 6. 2004.
Mestna občina Velenje
Ob-17843/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a, 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.
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II.1) Opis: izgradnja biološke čistilne naprave s precejalnikom za naselje Pesnica
pri Mariboru.
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 biološke čistilne naprave velikosti 1500 PE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Pesnica pri
Mariboru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: 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. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 1,000.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti
z DDV,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 60 dni od prejema začasne
mesečne ali končne situacije, ki je potrjena
s strani nadzornika in naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložiti morajo pogodbo
o skupni izvedbi naročila v skladu s 47. členom ZJN-1 – UPB -1 (Uradni list RS, št.
36/04), iz katere morajo biti razvidna medsebojna razmerja in kdo je v njihovem imenu
podpisnik pogodbe z naročnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora za priznanje poslovne
sposobnosti dokazati:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (dokazuje s potrdilom sodišča o registraciji oziroma potrdilom, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, če je registriran pri davčnem uradu);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (dokazuje s potrdilom oziroma izpiskom iz ustrezne sodne,
upravne ali druge evidence, oziroma lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni 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 (dokazuje s potrdilom Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Ponudniki priložijo eno potrdilo za
alinejo 3 in 6);
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež (dokazuje s potrdilom oziroma izpiskom iz sodne ali druge
enakovredne evidence);
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– 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 (dokazuje s potrdilom, da
je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni urad ali drug pristojni organ države
kjer ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora
biti v originalu in ne starejše od 30 dni, od
datuma za oddajo ponudbe);
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane (dokazuje s potrdilom Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco);
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila (dokazuje z izjavo ponudnika, da ni
dal zavajajoče podatke);
– naročnik lahko pred oddajo javnega
naročil zahteva od ponudnika, katerega
ponudba je najugodnejša, da dokaže svojo
usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
je navedel v izjavah.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti dokazati:
– da je v letih 2001, 2002 in 2003 posloval z dobičkom (dokazuje z BON 1);
– da je bil prihodek od gradenj v letu
2003 vsaj enkrat višji od vrednosti ponudbe
(dokazuje z BON – 1);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa (dokazilo iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šesti mesecih ni imel blokiranega računa,
kot so BON obrazci ali podatki iz bilance
uspeha in podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun);
– da nudi najmanj 60 dnevni plačilni
rok (poda izjavo o plačilnih pogojih na obrazcu);
– da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna (poda
izjavo, da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna na
obrazcu);
– da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo (poda pisno izjavo o
izplačevanju plač v skladu s kolektivno pogodbo na obrazcu).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora za priznanje
tehnične sposobnosti dokazati:
– da je v letih 2001, 2002 in 2003 zgradil
vsaj tri biološke čistilne naprave in je vrednost posamezne čistilne naprave večja od
20,000.000 SIT brez DDV;
– da je vodja gradbišča v letih 2001,
2002 in 2003 vodil vsaj en objekt z vgradnjo tipskega precejalnika B – 415 (Bioclere-Ekoffin) (dokazuje z seznamom najvažnejših dobav blaga ali izvedb gradenj,
potrjenih s strani naročnikov);
– da ima primerno število zaposlenih in
primerno izobrazbeno strukturo;
– da ima razpoložljivo opremo – tehnične zmogljivosti za izvedbo posla (dokazuje
z izjavo na posebnem obrazcu 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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 80%,
2. garancijska doba 10%,
3. reference 5%,
4. finančna usposobljenost 5%.
B2) Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 956-3/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: sredstva
se nakažejo na vplačilni račun št.
01289-0100008733.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004,
ob 12. uri, Občina Pesnica (sejna soba
– klet), Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
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: Vilko Fartely,
tel. 041/771-840.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Občina Pesnica
Ob-17845/04
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, kontaktni osebi: Mirko
Rožić, univ. dipl. el. inž., Ciril Pangršič, tel.
01/471-18-56, 01/471-21-12, vsak delavnik
med 8. in 11. uro, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/417-16-37.
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-856/04-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževanje TK objektov.
Po ponudbenem popisu na 7. lokacijah
v 5. sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. sklop – Mala kopa;
2. sklop – Malič, Mrzlica;
3. sklop – Janče;
4. sklop – Pečna Reber;
5. sklop – Pečarovci, Vaneča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz ponudbenega popisa del,
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.
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:
– 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 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:
– cenik materialov z navedenimi nabavnimi cenami in cenami fcco gradbišče za
materiale, ki so predvideni s projektom;
– cenik kalkulativnih bruto 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;
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– 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
MORS, SGN, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
21, vsak delavnik med 8. in 11. uro od 28. 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, 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: 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
do 13. ure.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 24/5-04
Ob-17846/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Stopar Mira, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
kontaktna oseba: Lesjak Lilijana, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski
vodovod Koper d.o.o., kontaktna oseba:
Lesjak Lilijana, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00, faks
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05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
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: F-24/05-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda iz duktila Ø 150, 100,
80 mm, 1130, izgradnja rezervoarja 60 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fiesa.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
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: celoten obseg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: Fiesa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 160 dni od oddaje naročila, začetek 6. 9. 2004 in/ali konec 13. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila v roku 75 dni od potrditve
situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevnih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudnika ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da v 5 letih pred objavo JN ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 in BON 2 – ne starejše
od 30 dni;
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatve – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo vodovodnih objektov,
– seznam podizvajalcev;
– razpoložljiva tehnična oprema;
– strokovna kvalifikacija kadra.
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. 8. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: transakcijski
račun št. 101000-0000055382 pri Banki
Koper.
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 12. 10. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004,
ob 13.15, Rižanski vodovod Koper, Ulica
15. maja 13 (soba 113), 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.4) Dodatne informacije: možnost oddaje del po fazah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Rižanski vodovod
Koper d.o.o.,-s.r.l.
Ob-18011/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mozirje, kontaktna oseba: Dominik Miklavc, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-33-10, faks
03/839-33-05.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., kontaktna oseba: Leben Bojan, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-034, faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Leben Bojan, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-034, faks
01/23-44-050.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. faza izgradnje prizidka dveh učilnic pri
adaptaciji in dograditvi Osnovne šole in
športne dvorane v Mozirju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mozirje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje del takoj po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, veljavnost 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem, ali da ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznosti, določenih s predpisi; originalno potrdilo,
izdano s strani Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: (za gospodarske družbe) obrazec BON-1/P z revizijskim
poročilom in bilanco stanja za leto 2003 in
obrazec BON-2 oziroma izjavo banke, ki
vključuje podatke zahtevane iz pogojev in
izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti; (za
samostojne podjetnike) originalno potrdilo
banke, pri kateri imajo odprt transakcijski
račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe, napoved za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto, izjavo ponudnika, da je
v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti; poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov (Odredba o spremembi odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov – Ur. l. RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam opravljenih gradenj
oziroma storitev iz naslova izvedbe javnih
objektov v obdobju 2000–2003, in sicer na
vsaj treh javnih objektih z vrednostjo G+O+I
del najmanj 250 mio SIT, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov
oziroma investitorjev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti; reference kadrov s
podatki o ključnih kadrih oziroma izkušnjah
na področju razpisanih del za odgovornega
vodjo del. V primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
seznam podizvajalcev (firma oziroma naziv,
naslov, vrsta in vrednost del, ki jih bo proizvajalec izvajal), iz katerih mora biti razvidno,
da ima ponudnik že zagotovljeno izvedbo
posameznih vrst del, oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju. Ponudnik lahko za
istovrstna dela zagotavlja kapacitete z več
podizvajalci, ki morajo v celoti izpolnjevati
pogoje iz razpisne dokumentacije; ponudnik
mora predložiti pisne izjave od vseh v svoji
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ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila, da
je ponudnik od njih pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo v postopku oddaje
javnega naročila tudi njegovi podizvajalci,
če jih navaja v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano z istovstnimi
dokazili, ki po obliki, vsebini in glede datuma izdaje ustrezajo dokazilom, ki jih je za
predmetno javno naročilo dolžan predložiti
ponudnik. Ponudnik mora ponudbi priložiti
terminski plan, seznam in cenik vseh materialov, ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih del ter cenik prevozov, strojne opreme in
mehanizacije, kakor tudi cenik urnih postavk
za vse vrste del in kvalifikacij; dela se bodo
oddala najugodnejšemu ponudniku po načelu ključ v roke s fiksno ceno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije na LIZ inženiringu d.d.,
Vurnikova 2, Ljubljana, pri Bojanu Leben,
tel. 01/23-44-034, med 9. in 11. uro po
predhodni telefonski najavi. Plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TRR št.
19100-0010023743, pred dvigom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2004 do 10.
ure, Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje.
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: 91 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: 16. 7. 2004
ob 13. uri; Občina Mozirje, Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje – sejna soba II. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Občina Mozirje
Ob-18021/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Nives
Prijatelj, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.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: II.
faza izgradnje vodovoda in kanalizacije
naselja Zg. in Sr. Doblar – naselje srednji
Doblar.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: KS Ročinj-Doblar, srednji
del naselja Doblar v k.o. Doblar.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedbe
zemeljskih, gradbenih del, nabava vodovodnega materiala in izvedba montažnih del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje avgust-oktober 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: zaključek najkasneje do
25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, izjavi banke za izdajo
bančne garancije za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene vrednosti in 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: plačila
se bodo izvajala v roku 60 dni od prejema
potrjene mesečne obračunske situacije s
strani nadzornega organa.
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: pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane in imajo vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila, ki jih zahteva 42. člen
ZJN-1-UPB1, podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, ki jih
zahteva 42.a člen ZJN-1-UPB1, podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, ki jih zahteva
42.a člen ZJN-1-UPB1, podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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 30. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT (brez DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko na TRR Občine Kanal ob Soči št.
01244-0100014236 pri UJP Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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 15. 9. 2004.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb
v prisotnosti zastopnikov ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004,
ob 9.30, v sejni sobi Občine Kanal ob Soči
na naslovu: Trg svobode 23, Kanal.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Občina Kanal ob Soči
Št. 011-04-2/2004
Ob-18110/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika. Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum. ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu »Jezerski klanec« na cesti R2-424/1225 v km 4,200.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1225 cesta R2-424
Dežno-Črnolica.
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: 8 mesecev 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;
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– 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 11. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
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ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 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: 11. 8. 2004,
do 9. ure, 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
49,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-18111/04
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: PGD, PZI rekonstrukcije ceste
R3-615/5736 Vogrsko Volčja Draga od
km 4.840 do km 6.257.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 5736 cesta R3-615
tri hiše – Volčja Draga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
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– 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 11. 8. 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: 11. 8. 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. 11. 8. 2004,
do 10. ure, 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
18,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-18112/04
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 ceste Ilirska Bistrica – Jelšane cesta G1-6/0343.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta G1-6 Ilirska Bistrica
– Jelšane.
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 15. 11. 2004.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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
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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 11. 8. 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: 11. 8. 2004 do 10.
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: 11. 8. 2004
ob 11. 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
67,200.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-18113/04
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.
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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:
obvoznica Črnomelj od km 0+000 do
km 0+127.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R1-218 Črnomelj.
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: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
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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 12. 8. 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: 12. 8. 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: 12. 8. 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
102,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-18114/04
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:
gradnja nadomestnega mostu čez Savinjo pri Trbiški zijavki na R2-428/1250.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R2-428 Luče–Sestre
Logar.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
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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 12. 8. 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: 12. 8. 2004 do 10.
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: 12. 8. 2004
ob 11. 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
210,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-18115/04
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 ceste G1-6/0338 Postojna–Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G1-6 Postojna–Pivka.
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 15. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa, v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacije) 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).

Št.

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. 8. 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: 12. 8. 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: 12. 8. 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
63,600.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-18136/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) 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: ureditev dvorišča na
pošti Izola.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
povečanje površine in pokritje dvorišča
na pošti Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po tehničnem opisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu
pogodbe in/ali konec tri tedne po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plači-
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la je 90 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 80% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se
plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10% pogodbene vrednosti
v roku 90 dni po pridobljenem uporabnem
dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P s podatki in kazalniki
za leto 2003,
– samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
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: 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: 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: do 19. 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: 27. 7. 2004
ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Ob-18137/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela pri obnovi pošte Šentvid pri Stični.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šentvid pri Stični.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 2,000.000
SIT), bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 2,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 80% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se
plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10% pogodbene vrednosti
v roku 90 dni po pridobljenem uporabnem
dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 19. 10.
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
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– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 19. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Storitve
Ob-18035/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev na področju upravljanja in
vzdrževanja avtocest in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS d.d. (Ob-15055/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1-UPB1 (Ur. l.
RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 20. 7. 2004 do 9. ure. Odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2004 ob 10. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 4840/04

Ob-17946/04
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev: varnostno-receptorske storitve,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 64 z

dne 11. 6. 2004, Ob-15972/04, se spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3), IV.3.6), IV.3.7.2)
tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 30. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2004
ob 10. uri.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 2680-4/2004

Ob-18004/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo idejnega projekta za elektrifikacijo
in rekonstrukcijo proge Pragersko-Hodoš,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66 z
dne 18. 6. 2004, Ob-16455/04 se popravijo
naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 20. 7. 2004 do
9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 20. 7. 2004 ob 10. uri; Maribor,
Javna agencija za železniški promet RS,
Kopitarjeva 5.
VI.) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-18255/04
Popravek
V javnem naročilu – tehtanje vozil v prostem toku na avtocestah in hitrih cestah v
Republiki Sloveniji v letu 2004, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004, Ob-17184/04, se III.2.1.3) točka in
podpis naročnika pravilno glasita:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih storitev v zadnjih treh letih.
Podpisan naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-17755/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Anton Kamin,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-28-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si,
internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Katarina Ščetitin Sever, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel 01/83-18-139,
faks 01/83-18-119, elektronska pošta: katarina.scetinin@kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek
za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Katarina Ščetinin Sever in Katja Vegel,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-142, faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba prevozov šoloobveznih otrok v
Občini Kamnik za šolska leta 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Občine Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev na vseh relacijah za šolske okoliše
OŠ Šmartno, OŠ Stranje, OŠ Frana Albrehta; OŠ Toma Brejca, OŠ Marije Vere, OŠ in
OŠ 27. julija v Občini Kamnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek september 2004 in/ali konec julij
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrjenih mesečnih računih.
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: dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register oziroma dokazilo
o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni
upravi, potrdilo da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, potrdilo, 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga
s potrebnimi kapacitetami za izvedbo javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 89 z dne 12. 9.
2003, Ob-101541.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik št.:
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 12. 9. 2004 in/ali 30 dni od
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navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2004.
Občina Kamnik
Ob-17792/04
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, kontaktne osebe: za predmet JN: Jerneja Fišer, dr. med., spec.
klinične mikrobilogije (05/33-01-11-80); 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, kontaktna oseba:
Katjuša Bizjak, univ. dipl. prav., Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-80, 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.1.3) 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: JN ”Zdravstveno higienski
nadzor in mikrobiološke preiskave” (št.:
260-1/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev zdravstveno higienskega nadzora in
mikrobioloških preiskav za obdobje enega leta. Ponudnik mora ponuditi razpisano
najmanj v obsegu in kakovosti kot je določeno v specifikaciji predmeta javnega naročila
(mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin,
biološki nadzor sterilizacijskih postopkov in
kontrola sterilnosti krvi, storitve zdravstveno higienskega nadzora, monitoring odpadne vode v objektih Splošne bolnišnice “Dr.
Franca Derganca” v Šempetru in Stari Gori,
verifikacijske dejavnosti v sistemu HACCP v
obratih za proizvodnjo živil, verifikacijske dejavnosti v sistemu HACCP z usposabljanjem
zaposlenih, vodenje evidenc in poročanje za
opravljene storitve ter druge storitve po posebnem naročilu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
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: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
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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 okvirne pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami 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 zaključka izvedbe predmeta javnega naročila
plus en dan.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačilo storitev izvajal mesečno. Storitve,
opravljene v tekočem mesecu, zapadejo v
plačilo petnajsti dan v naslednjem mesecu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra,
– priloga 1) mora biti razvidna registracija
za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje
– priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za
opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da
ga glede na veljavno zakonodajo in način
opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
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ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni
bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno
iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
-priloge 6-9).
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. Ponudnik ima vsaj dve potrjeni referenci o tem, da ponujene storitve opravlja
najmanj v dveh javnih zavodih (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
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
ponudnik 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
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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 nespremenljivost plačilnih pogojev ne glede
na količino naročenih storitev (priloga št. 6)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo nespremenljivost plačilnih pogojev ne glede na količino
naročenih storitev«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo dogovorjene storitve izvajal v skladu s
pravili stroke, slovenskimi in mednarodnimi
standardi ter veljavnimi predpisi v Republiki
Sloveniji (priloga št. 7) »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo dogovorjene storitve izvajali v skladu
s pravili stroke, slovenskimi in mednarodnimi standardi ter veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo po predhodnem dogovoru z naročnikom
razširil obseg pregledov oziroma storitev,
če bi bilo to strokovno utemeljeno glede
na higiensko stanje ali zaradi kliničnih in
epidemioloških vzrokov (priloga št. 8) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo po predhodnem dogovoru z
naročnikom razširili obseg pregledov oziroma storitev, če bi bilo to strokovno utemeljeno glede na higiensko stanje ali zaradi
kliničnih in epidemioloških vzrokov«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
bo naročnika pisno obveščal o opravljenih
meritvah in rezultatih laboratorijskih preskusov s strokovnim mnenjem po vsakokratni
meritvi, najkasneje pa v roku 30 dni od odvzema vzorca; (priloga št. 9) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo naročnika pisno obveščali o opravljenih meritvah in rezultatih laboratorijskih
preskusov s strokovnim mnenjem po vsakokratni meritvi, najkasneje pa v roku 30 dni
od odvzema vzorca«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št.
10), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente
tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu
z Navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13 z dne 28. 2.
2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo
kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; Zakon o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92 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:
(A) Najnižja cena.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 9. 2004.
Cena: breplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 9. 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 (12 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: 16. 9. 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: 12. 5. 2004.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 110-1/04
Ob-17806/04
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: Jasna Senčar, univ. dipl.
prav., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-177, faks 01/30-68-188,
elektronska pošta: jasna.sencar@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje objektov in zagotovitev
nadomestne gradnje ali nadomestitev
stanovanjskih, poslovnih in drugih
prostorov rušencem na odseku HC Hajdina–Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek HC Hajdina–Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 280.800 SIT in veljavnostjo najmanj
180 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.
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: 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.3.1) 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2004.
Cena: 5.000 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: 30. 7. 2004 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2004
ob 12. 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: 24. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/04
Ob-17807/04
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: Irena Šalamun, univ. dipl.
prav., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-176, faks 01/30-68-188,
elektronska pošta: irena.salamun@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje objektov in zagotovitev nadomestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje AC odseka
Maribor–Lenart.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Maribor–Lenart.
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: 12 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 939.600 SIT in veljavnostjo najmanj
180 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.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2004.
Cena: 8.000 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: 30. 7. 2004 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2004 ob
10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 01/2004-4
Ob-18008/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VDC
Polž Maribor, kontaktna oseba: Darinka Klavs,
Rapočeva ul. 13, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-86-50, faks 02/320-86-58, elektronska pošta: vdc.polz@kksonline.com.
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 20.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi uporabnikov in materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: relacije – Maribor, Ruše,
Lenart.
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: skupna ocenjena vrednost javnega naročila je
13,000.000 SIT letno brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajajo se v dopoldanskem in popoldanskem času.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
1. 9. 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: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni
dokumentaciji.
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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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 7. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
podračun št. 01100-6030307576 UJP Slovenska Bistrica.

Št. 605-01/2004
Ob-18116/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: mag. Karmen Sadar, Tomazinova 2,
1275, Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773, elektronska pošta: karmen.sadar@smartno-litija.si,
internetni naslov: www.smartno-litija.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.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2004 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 12. uri; VDC Polž Maribor, Rapočeva 13,
2000 Maribor.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
VDC Polž Maribor

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve št. 2.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila: opravljanje dnevnih prevozov
šoloobveznih otrok za potrebe OŠ
Šmartno v šolskem letu 2004/2005 in
2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Šmartno
pri Litiji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje dnevnih prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2004/2005 in 2005/2006, po naslednjih sklopih:

Sklop

Dolžina

Število
učencev

Predviden
odhod v šolo

Velika Štanga – Račica – Gozd-Reka – POŠ
Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno
Šmartno – Zavrstnik – POŠ
Štangarske Poljane – Reka Gozd – Račica –
Velika Štanga

12 km
12 km

95
42
47

7.00

4 km
4 km

54
21

7.30

Šmartno – Podroje – Vintarjevec – Šmartno
– Gradiške Laze – Cerovica

15 km

58

Cerovica – Gradiške Laze – Šmartno
Šmartno- Gradiške Laze – Cerovica

6,5 km
6,5 km

65
35

7.15

Primskovo – Kostrevnica – Šmartno
(tudi POš Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh,
Višnji Grm)
Šmartno – V. Kostrevnica – Preska – Višnji Grm
– Razbore – Primskovo
(tudi iz POŠ Kostrevnica)
Šmartno – V. Kostrevnica – Primskovo

13 km
21 km
13 km

59
30
43

6.50

Preska – V. Kostrevnica – Šmartno
(tudi za POŠ Kostrevnica)
Šmartno – V. Kostrevnica – Preska

8 km
8 km

27
13

7.00

Bukovica – Jablaniške Laze – Cerovica (prestop v
Cerovici)
Šmartno – Cerovica – Jablaniške Laze –
Bukovica

4 km
8 km

5
5

7.00

Gozd Reka – Trebeljevo – Štangarske Poljane
(POŠ Štangarske Poljane)

15 km

9

7.15

12.30

5,500.000 SIT

Jastrebnik – Volčja Jama – Štangarske Poljane
– Litija (EPP) (POŠ Štangarske Poljane)

15 km

7

7.15

12.20

5,500.000 SIT

Podroje – Vintarjevec – Šmartno
Šmartno – Vintarjevec – Podroje

Predviden odhod
iz šole

12.30
14.05

14.05
12.30

14.05
12.30
14.05

14.05

14.05

Orientacijska
vrednost (SIT/leto)

4,400.000 SIT

1,400.000 SIT
2,800.000 SIT
2,400.000 SIT
8,600.000 SIT

3,000.000 SIT

2,200.000 SIT
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Posamezni sklop je lahko predmet individualne ponudbe.
Celotna orientacijska vrednost razpisa:
35,800.000 SIT
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. september 2004
do 24. junij 2006. Šolski prevozi se vršijo v
dneh, ko poteka pouk.
III.1.3) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančne garancije za resnost ponudbe od
vrednosti ponudbene cene, ki mora veljati
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zakon o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02).
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih
naročilih /ZJN-1/ (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00
– popr.), 2/04, 2/04 in 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– izjava ponudnika, 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: ponudnik mora
biti finančno in poslovno sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
nima blokiran žiro račun.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1/P in izjava, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kadri – izjava, s katero ponudnik zagotavlja, da bo za izvajanje dejavnosti zagotovil strokovno kvalificirano osebje,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
prevoza oseb,
– podatki o vozilih, s katerimi se bo
opravljal prevoz oseb,
– reference ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 70%,
2. starost in kvaliteta vozila – 5%,

Št.

3. reference – 15%,
4. morebitne ugodnosti pri prevozih, ki so
predmet razpisa – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do vključno 23. 7.
2004.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom na TR Občine Šmartno pri Litiji št. 01394-0100000193
s pripisom: za razpisno dokumentacijo – šolski prevozi.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba, Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-18135/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27-1B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ocenitev vrednosti 208 nepremičnin po
seznamu za potrebe računovodskega
poročanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenitev vrednosti 208 nepremičnin po seznamu,
ki je priloga razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT) in bančna garancija
za dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000
SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 85% cena,
2. 15% usposobljenost ponudnika.
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 27. 7. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 19. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-17757/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
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:
dvosmerne mikrovalovne zveze (STM-1)
– komplet z rezervo in multipleksna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
32.14.22.00-2.
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: 1
komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 9. 2004, v vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna
naročila – Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 033/2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna
naročila – Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 033/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 033/2004.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 033/2004.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
033/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljna preko
interneta, je brezplačna (na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 033/2004).
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (RTV 033/2004-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2004 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
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: 23. 6. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 102/2718/2004
Ob-17813/04
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:
Aleksander Polajner, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-43, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Aleksander.polajner@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
neposredni nadzor energetskih transformatorjev: izdelava projektne in tehnične
dokumentacije, dobava in montaža merilne ter programske opreme in šolanje
uporabnikov.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Krško, RTP Maribor,
RTP Divača.
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 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: 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:
– ena potrjena referenca za proizvajalca
sistema na enem ali več transformatorjih, kot
je določeno v tehničnih razpisnih pogojih;
– garancijski rok za dobavljeno opremo
je najmanj 18 mesecev od zapisniško potrjenega zaključka v tehničnih razpisnih pogojih definiranih del in prevzem ekranskega
prikaza;
– plačilni rok je 60 dni od datuma izstavitve računa;
– ponudba mora biti izdelana v skladu s
tehničnimi pogoji razpisa.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. zagotavljanje
kvalitete
opreme
(10%),
3. garancijska doba ponujenega sistema (5%),
4. tehnične prednosti za nudeni sistem
(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
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račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 86/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 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: 24. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-17832/04
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., kontaktne
osebe: Jože Orožim za tehnični del, Milan
Nežmah za splošni del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor – Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Jože Orožim za
tehnični del, Milan Nežmah za splošni del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-83, 02/220-01-27, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
kontaktna oseba: Bojana Brauner, 105/1,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Jelka
Kraigher – soba 1/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.maribor@maribor.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
orodje in mehanizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A:
2) Kratek opis: ozemljitvene garniture in
indikatorji.
Sklop B:
2) Kratek opis: ostalo orodje za stiskanje.
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.

Št.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: orodje
in mehanizacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla,
izjava o predložitvi garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
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:
merila za sklop A:
1. cena: 95 točk;
2. rok plačila;
3. certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 2 točki;
merila za sklop B:
1.cena: 85 točk;
2. kompatibilnost: 10 točk;
3. rok plačila: 3 točke;
4. certifikat SIST EN ISO 9000: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in davčni številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2004 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2004,
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, sejna
soba II.
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: Jože Orožim,
tel. 02/220-01-73 in Milan Nežmah, tel.
02/220-01-27.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-17783/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Metod Brešan, univ. dipl. inž. za el.
in str. inst., Živan Savković, univ. dipl. inž.
za gr. del, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/339-67-00, elektronska
pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.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.I.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1 1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2004-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja stikališča 20 kV in zunanja ureditev v RTP Plave.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila nad 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
II.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v
kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON 2,
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poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav v zadnjih treh letih; izobrazbo in strokovne kvalifikacije dobavitelja, ter vodstvenega osebja, ki bo vodilo izvedbo; navedbo
tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo
vključena v ponudnikovo izvedbo naročila;
izjavo o podizvajalcih.
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,
2. rok izgradnje,
3. rok plačila,
4. reference,
5. plačilo kompenzacij,
6. garancija.
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: 18. 8. 2004.
Cena:
20.000
SIT;
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-gradnja RTP Plave stavba 20 kV stikališča.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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 10. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004,
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 404-08-368/2003-78
Ob-17753/04
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 1/2004-PSP.
II.5) Kratek opis:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1) Nakup 6400 kompletov službenih
uniform v letu 2004, 700 kompletov v
letu 2005, 700 kompletov v letu 2006 in
700 kompletov v letu 2007. Vsi kompleti
morajo biti izdelani po meri.
2) Organizacija oskrbovalnih centrov
v Ljubljani in Mariboru, kjer bo izbrani izvajalec zagotavljal vse artikle moške in
ženske službene uniforme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.600,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 1/2004-PSP: Mura
European Fashion Design proizvodnja oblačil d.d., kontaktna oseba: Mitja Horvat,
Plese 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/513-28-01, faks 02/532-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.887,418.331,66 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): 1.328,176.279,98
SIT. Delež: 70,37%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-368/2003-72.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-4616/04.
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: 22. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17770/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, kontaktna oseba: Rado Križ,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-600, faks 01/43-16-035,
elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov: www.caa-rs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup izhodnega
ojačevalca radarja Watchman – TWT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:

(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. R01/2004: TMD
– Technologies Ltd., kontaktna oseba: Mrs.
Adrienne Degaichia, Swallowfield way
Hayes, Middlesex UB3 IDQ, Anglija, tel.
44/208-573-55-55, faks 44/208-569-18-39,
internetni naslov: www.tmd.co.uk.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 72.500 GBP,
najvišja ponudba 126.680 GBP.
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: 220-4/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-17772/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba
Stane Mulej, ek., Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava režijskega,
pisarniškega, tekstilnega in drugega
materiala (razpisna dokumentacija za II.
fazo z dne 7. 4. 2004).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 126,000.000 SIT na letni ravni oziroma 378,000.000 SIT za tri leta.
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. 1/2001/NABAVA – skupina
1: BODO – Uroš Dolinšek s.p., Polzela 42/b,
3313 Polzela, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,073.743
SIT, najvišja ponudba 12,653.457,50 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001/NABAVA – skupina
2: DZS, založništvo in trgovina d.d., Mali trg
6, 1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponud-
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ba 8,027.777,39 SIT, najvišja ponudba
9,126.861,88 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. 1/2001/NABAVA – skupina
3: DZS, založništvo in trgovina d.d., Mali trg
6, 1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 590.553,75
SIT, najvišja ponudba 1,638.505 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. 1/2001/NABAVA – skupina 4: Grafika Gracer d.o.o., Lava 7b, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,614.024,50 SIT, najvišja ponudba
9,705.796 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. 1/2001/NABAVA – skupina
6, Sava Trade d.d., Cesta na Mestni log 90,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 879.547
SIT, najvišja ponudba 978.224 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 1: Paloma d.d., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,700.000
SIT, najvišja ponudba 2,352.250 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 2: Paloma d.d., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 225.000
SIT, najvišja ponudba 410.000 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 3: Paloma d.d., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45.000 SIT,
najvišja ponudba 611.100 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 gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 4: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 450.240
SIT, najvišja ponudba 551.250 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. 1/2001/NABAVA – skupina 8, artikel št. 5, Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 47.100 SIT,
najvišja ponudba 52.500 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. 1/2001/NABAVA – skupina 8, artikel št. 6: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 156.000
SIT, najvišja ponudba 199.200 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. 1/2001/NABAVA – skupina 8, artikel št. 7: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 580.000
SIT, najvišja ponudba 1,164.000 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 8: Paloma d.d., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 93.750 SIT,
najvišja ponudba 169.290 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 9, Paloma d.d., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 24.750 SIT,
najvišja ponudba 30.915 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. 1/2001/NABAVA – skupina 8, artikel št. 10: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,560.915
SIT, najvišja ponudba 1,944.000 SIT.
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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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 11, Paloma d.d., Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 35.875 SIT,
najvišja ponudba 52.500 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. 1/2001/NABAVA – skupina 8, artikel št. 12: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,162.500
SIT, najvišja ponudba 2,205.000 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 13: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 85.920 SIT,
najvišja ponudba 129.600 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. 1/2001/NABAVA – skupina
8, artikel št. 14: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 106.680
SIT, najvišja ponudba 146.400 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. 1/2001/NABAVA – skupina 8, artikel št. 15, Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 143.000
SIT, najvišja ponudba 165.300 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:
21. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 29 z dne 5. 4.
2002, Ob-66840.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-17785/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna ose-
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ba: Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
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 20/2004-ODP, nakup artiklov bojne uniforme.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: vetrovke,
2. sklop: hlače,
3. sklop: srajce,
4. sklop: nogavice,
5. sklop: trikotaža,
6. sklop: težkogorljiva oblačila,
7. sklop: nepremočljiva oblačila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 184.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo.
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 60 točk. Ponudnik z najnižjim
predračunom prejme 60 točk, ostali sorazmerno manjše št. točk,
– vzorec: 40 točk (ocena 1- ustreza STO,
odlična izdelava, ocena 0,2- ustreza STO,
nekakovostna izdelava).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 20/2004-ODP, 1. in
3. sklop: IKA Ajdovščina d.d., kontaktna oseba: Aleš Malik, Tovarniška c. 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-84-00, faks
05/366-37-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
42.845.000 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. MORS 20/2004-ODP,
2. sklop: Kroj d.d. Ljubljana, kontaktna
oseba: Renata Stanonik Rus, Tržaška 118,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/754-42-75,
faks 01/754-42-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
22.818.000 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. MORS 20/2004-ODP,
5. sklop: Beti tekstilna industrija d.d., kontaktna oseba: T. Skoliber, univ. dipl. oec, Tovarniška c. 2, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/363-81-80, faks 07/363-81-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
10.975.000 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. MORS 20/2004-ODP, 6. sklop:
Mavisa d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Loboda, VII. ulica – del 031, 1235 Radomlje, Slovenija, tel. 01/562-37-55, faks 01/562-37-50.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
22.602.000 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. MORS 20/2004-ODP,
7. sklop: Uni&Forma d.o.o., kontaktna oseba: Milena Wagner, Ljubljanska c. 48, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/564-46-88, faks
01/564-46-87.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
70.196.600 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.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-53/2004-73.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Uradni list RS, št. 18, z dne 27. 2. 2004,
Ob-4746, popravek: z dne 26. 3. 2004,
Ob-8076/04.
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: 24. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-17795/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Stane Mulej, ek., Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
faks 03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano (razpisna dokumentacija
za II. fazo postopka z dne 19. 4. 2004).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost je 240
milijonov tolarjev na letni ravni oziroma 720
milijonov tolarjev v treh letih.
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. 2/2001/NABAVA – skupina 6: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 3,300.250 SIT, najvišja
ponudba 5,497.640 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 7: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): najnižja ponudba 2,525.240
SIT, najvišja ponudba 2,593.822 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 8: Klasje Celje d.o.o., Resljeva 16, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,349.516
SIT, najvišja ponudba 7,656.327,15 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 9: ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 658.636
SIT, najvišja ponudba 948.463,90 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 10: ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 632.008
SIT, najvišja ponudba 877.660,20 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. 2/2002/NABAVA – skupina
11: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija in Košaki
TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 17,943.067
SIT in 18,505.202,50 SIT, najvišja ponudba
19,073.870 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2001/ NABAVA – skupina 12: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4,522.880
SIT, najvišja ponudba 4,522.880 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 13: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,073.250
SIT, najvišja ponudba 2,112.130 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2001/ NABAVA – skupina 14: Košaki TMI d.d., Oreško nabrežje 1,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 586.762
SIT, najvišja ponudba 586.762 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 15: Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 835.130,40
SIT, najvišja ponudba 1,362.000 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 16: Ljubljanske mlekarne d.d, Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,680.680,40 SIT, najvišja ponudba
10,041.321,90 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 17: ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,850.100
SIT, najvišja ponudba 3,056.992,80 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 18: Vilja Globoko d.o.o., Piršenbreg 21,
8254 Piršenbreg, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 212.000
SIT, najvišja ponudba 299.030 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2001/ NABAVA – skupina 19: Kmetija Marije in Mirka Kavčiča, Gornji Ivanjci 21, 9245 Gornji Ivanci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,120.000
SIT, najvišja ponudba 1,592.000 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 20: Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4,228.169,60 SIT, najvišja ponudba
4,619.590 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 21: ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,568.865,20 SIT, najvišja ponudba
2,644.376 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 22: ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,439.921
SIT, najvišja ponudba 1,516.403,86 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 23: Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,891.749
SIT, najvišja ponudba 3,219.138 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 24: Matik d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,809.493
SIT, najvišja ponudba 2,342.278,20 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. 2/2001/ NABAVA – skupina 25: ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,106.792
SIT, najvišja ponudba 6,354.970,09 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:
28. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 78 z dne 5. 10.
2001, Ob-55915.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
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Ob-17833/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna oseba: Stanko Šipek, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, te.
02/82-23-963, faks 02/82-20-912, elektronska pošta: Kp-Log@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02-2004.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega
motornega vozila »prekucnik«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– garancija,
– odzivnost servisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 02-2004: AC-Intercar
d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Mirnik, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/46-00-110, faks 02/46-00-139.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6,825.950 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: JN 02-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8735/04.
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: 21. 6. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Ravne na Koroškem
Ob-17847/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1.) Uradno ime in naslov naročnika: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
8330 Metlika, tel. 07/30-63 140, faks
07/30-63-150.
II.1.) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2.) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4.) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prehrambeno blago po
sklopih.
II.5.) Kratek opis:
– 1. sklop: meso in mesni izdelki,
– 2. sklop: perutnina in perutninski
izdelki,
– 3. sklop: ribe,
– 4. sklop: jajca,
– 5. sklop: mleko in mlečni izdelki,
– 6. sklop: sveža, zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
– 7. sklop: splošno prehrambeno
blago,
– 8. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
– 9. sklop: zamrznjeni mlevski izdelki
in sladoled,
– 10. sklop: kremne juhe, instant proizvodi in začimbe,
– 11. sklop: pijače in napitki.
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II.6.) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,600.000 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:
– sklop 1: KZ Metlika, Cesta XV. brigade
2, Metlika,
– sklop 2: Perutnina Ptuj d.d. Potrčeva
c. 10, Ptuj,
– sklop 3: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
Ljubljana-Črnuče,
– sklop 4: Krnc d.o.o., Mestne njive 14,
Novo mesto,
– sklop 5: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana,
– sklop 6: Domači vrt d.o.o., Križevska
vas 42, Metlika, ponudnik se izbira mesečno
na podlagi ponudbenih predračunov,
– sklop 7: Era d.d. Trženje, Prešernova
10, Velenje,
– sklop 8: Dolenjske pekarna d.o.o., Ločna 2, Novo mesto,
– sklop 9: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
Ljubljana-Črnuče,
– sklop 10: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje,
– sklop 11: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva
(z DDV):
– sklop 1: 11,996.070 SIT; 11,767.303,57
SIT,
– sklop 2: 2,805.350 SIT; 2,434.494,60
SIT,
– sklop 3: 173.883,60 SIT; 138.170,30
SIT,
– sklop 4: 873.425 SIT; 721.350 SIT,
– sklop 5: 4,566.599 SIT; 4,421.324,75
SIT,
– sklop 6: 7,128.359,30 SIT; 4,539.198
SIT,
– sklop
7:
7,626.059,86
SIT;
5,092.207,72 SIT,
– sklop 8: 2,832.900 SIT,
– sklop
9:
5,019.974,48
SIT;
4,274.183,90 SIT,
– sklop 10: 869.850 SIT; 713.064 SIT,
– sklop 11: 2,970.051 SIT; 2,630.604,20
SIT.
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: 12. 5.
2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bil javni razpis objavljen v UL:
da; Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6824/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Dom počitka Metlika
Ob-17848/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
Nine Pokorn – Grmovje, kontaktna oseba:
Olga Irman, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-29-00, faks 03/713-29-10,
elektronska pošta: olga.irman@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
– 13 skupin oziroma sklopov:
1. sadje in zelenjava,
2. zamrznjena živila (sadje, zelenjava,
mlečni izdelki in ostalo zamrznjeno blago),
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in izdelki iz mesa (brez perutnine),
6. perutnina in izdelki iz perutnine,
7. splošno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
– najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: sveže sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,813,610 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. 2: zamrznjena živila (sadje, zelenjava, mlečni izdelki in ostalo zamrznjeno blago): Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,074.150 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. 3: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,522.260 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. 4: kruh in pekovsko pecivo: Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o.,
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,315.635,40 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. 5: meso in izdelki iz mesa
(brez perutnine): Organizacija Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser
s.p., Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,780.100 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. 6: perutnina in izdelki iz

perutnine: Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,697.860 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. 7: splošno prehrambeno
blago: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.830.830 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:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 26-29/04, z dne
26. 3. 2004, Ob-7947/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2004.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Ob-18012/04
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
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 08/2004 – Klima.
II.5) Kratek opis: dobava, montaža,
zagon in preizkusno delovanje klima
naprav v sistemskih sobah na lokacijah
Davčne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
12,600.000 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. JN 08/2004 – Klima:
Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, 3320
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 5,155.314 SIT, najvišja
ponudba 9,096.311 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 48-51 z dne 7. 5. 2004,
Ob-11958/04.
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: 28. 6. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
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Gradnje
Št. 36-3687/02
Ob-17781/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, kontaktna oseba: Olga Funa,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronska pošta: Olga..Funa@ljubljana.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: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki
za spremembo namembnosti samskega
doma v večstanovanjski objekt na Ulici
Hermana Potočnika 17 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– splošni garancijski roki – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-2/04: Gradbeno
podjetje Grosuplje d.d., kontaktna oseba:
Marko Hribar, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/470-93-01,
faks 01/425-27-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 412.061.126,90 SIT,
najnižja ponudba 406.512.773,56 SIT / najvišja ponudba 483.259.895,45 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:
3. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Uradni list RS, št 10-11, z dne 6. 2. 2004,
Ob-1995/04 in Uradni list RS, št. 14, z dne
13. 2. 2004, Ob-2261/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 110-1/04
Ob-17809/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00175.
II.5) Kratek opis: AC Klanec–Ankaran,
Srmin–Socerb: ureditev zdrsov brežin v
globokih ukopih na trasi od km 19,500 do
km 26,400.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 434,000.000 SIT, in sicer: sklop 1:
220 mio SIT; sklop 2: 137,5 mio SIT, sklop
3: 23,5 mio SIT, sklop 4: 32 mio SIT, sklop
5: 21 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: SGP Kraški zidar
d.d., kontaktna oseba: Radoš Lipanje, univ.
dipl. inž. grad., Kolodvorska ulica 1, 6210
Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 164,900.000 SIT;
najnižja ponudba 164,900.000 SIT, najvišja
ponudba 223,000.000 SIT – sklop 2.
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. sklop 3 in 4: Primorje d.d.,
kontaktna oseba: Dušan Črnigoj, univ. dipl.
inž. grad., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,990.000 SIT
– sklop 3 in 37,990.000 SIT – sklop 4; najnižja ponudba 27,990.000 SIT (sklop 3) in
37,990.000 SIT (sklop 4), najvišja ponudba
39,000.000 SIT (sklop 3) in 64,000.000 SIT
(sklop 4).
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.: sklop 1: SCT d.d. kontaktna oseba: Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 263,971.575 SIT;
najnižja ponudba 263,971.575 SIT, najvišja
ponudba 350,000.000 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: 2004/00175.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: sklop 5 ni bil oddanvse ponudbe so bile nesprejemljive.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-18006/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rižanski vodovod Koper d.o.o., kontaktna
oseba: Stopar Mira, Ul. 15. maja 13, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000, faks
05/66-86-120, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50, 502, 502,6.
II.5) Kratek opis:
– izgradnja vodovoda Liminjan,
– cevovod – duktil Ø 100 L = 1280 m,
– raztežilnik 2 m3 (2 kosa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 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. 06/04: Grafist d.o.o.,
kontaktna oseba: Trobec Boris, Ankaranska cesta 5c, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/611-68-00, faks 05/61-16-810, elektronska pošta: grafist@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 34,316.717,12 SIT, najvišja ponudba
43,104.145,60 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
vrenost (brez DDV):12,734.934,30 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8337/04.
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: 28. 6. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Ob-18117/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba: Irena
Petelin, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/87-83-011, faks 02/87-83-284,
elektronska pošta: Petelin.irena@dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-01-6/2004-24.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija dela
ceste Trbonje–Zabernik–Uršnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,036.184,64 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 80%,
– reference – do 20%.

Stran

4468 /

Št.

71-72 / 2. 7. 2004

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-6/2004-24:
Dradnje Igem, d.o.o. Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Edo Kotnik, Celjska cesta
7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,036.184,64 SIT; najnižja ponudba 35,036.184,64 SIT, najvišja
ponudba 44,163.618,90 SIT.
Valuta: 30. 10. 2006.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-01-6/2004-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 42 z dne 23. 4. 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: 24. 6. 2004.
Občina Dravograd
Ob-18139/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pomurske lekarne, Murska Sobota, kontaktna
oseba: Leopold Crnkovič, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-44-00,
faks 02/512-44-30, elektronska pošta: mirav@pomurske-lekarne.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prenovi in razširitvi lekarniške podružnice Turnišče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,064.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno;
– tehnične pogoje;
– plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2004-Ob-8995/04:
Gomboc gradbeni inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Jože Gomboc, univ. dipl. inž. gr.,
Štefana Kovača 21, 9321 Beltinci, Slovenija,
tel. 02/541-33-00, faks 02/541-33-33, elektronska pošta: tajnistvo@gomboc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,069.130,39 SIT, najnižja ponudba 20,069.130,39 SIT/najvišja
ponudba 21,819.589,10 SIT.
Valuta: 15 dni od potrditve končnega
obračuna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-8995/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2004.
Pomurske lekarne,
Murska Sobota

Storitve
Ob-17750/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives
Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http:
//193.2.110.244/gu/predstav/predstav-p.asp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B – 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.5) Kratek opis: zajem podatkov za državno topografsko karto v merilu 1: 5000
(DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag za
prikaz prostorskih planskih aktov:
1. območje 4,
2. območje 5,
3. območje 6.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Območje 4 – 13,333.333 SIT,
Območje 5 – 13,333.333 SIT,
Območje 6 – 11,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih,
– ustreznost
projektne
skupine
(ključnega osebja).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: zajem podatkov
za državno topografsko karto v merilu 1:
5000 (DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag za prikaz prostorskih planskih aktov
– območje 4: Geodetski zavod Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ulica
XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-67-00, faks 03/425-67-27, elektronska pošta: info@gz-ce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,383.333,33 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:
Delež: 60%.
Javno naročilo št. 2: zajem podatkov
za državno topografsko karto v merilu 1:
5000 (DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag za prikaz prostorskih planskih aktov
– območje 5: Geodetski zavod Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ulica
XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-67-00, faks 03/425-67-27, elektronska pošta: info@gz-ce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,404.166,67 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:
Delež: 60%.
Javno naročilo št. 3: zajem podatkov za
državno topografsko karto v merilu 1: 5000
(DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag za
prikaz prostorskih planskih aktov – območje
6: Geodetski zavod Slovenije d.d., kontaktna
oseba: Stane Cerar, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-71-21,
faks 01/231-04-34, 01/432-73-65, elektronska pošta: stane.cerar@gzs-dd.si, internetni
naslov: http://www.gzs-dd.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 11,231.500
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:
Delež: 40%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90425-7/2004-13.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. območje 4 – 2,
2. območje 5 – 2,
3. območje 6 – 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 42 z dne 26. 4. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije
Glavni urad
Št. 5/2004
Ob-18023/04
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:
Jana Šušterščič – 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 15.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2004-JN.
II.5) Kratek opis: izdelava in izpis obvestil o nakazilu pokojnin za obdobje
treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 147,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 55%,
– reference 25%,
– rok izvedbe 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 5/2004-JN: EPPS
elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.,
kontaktna oseba: Anton Krauthaker, Cesta
v Mestni log 81, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/476-75-54, faks 01-476-77-24, elektronska pošta: anton.krauthaker@-posta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7 SIT/obvestilo.
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:
19. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 44-47, z dne 30. 4.
2004, Ob-10946/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
ZPIZ Slovenije
Ob-18067/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://193.2.110.244/gu/predstav/predstav-p.asp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B – 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.5) Kratek opis: izboljšava položajne
natančnosti digitalnih katastrskih načrtov za območje 2004-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– reference vodje naloge in strokovnih
delavcev,
– kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev,
– metodološki pristop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Izboljšava položajne
natančnosti digitalnih katastrskih načrtov
za območje 2004-1: Igea d.o.o., kontaktna
oseba: Edvard Mivšek, Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-00, faks
01/256-78-67, elektronska pošta: info@igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,800.000 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:
delež: 60%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90315-5/2004-4.

Št.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Št. 32/2715/2004
Ob-17791/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro
– Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Blaž Traven, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-51, faks 01/474-27-22,
elektronska pošta: Blaz.traven@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 41.
II.5) Kratek opis: nabava merilnih pretvornikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 41.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Milan Sodec, Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-62, faks
01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 17,743.150
SIT / najvišja ponudba 18,655.750 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Delež: 42%.
V.4.2) Javno naročilo št. 41.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV);
valuta: 17,743.150 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij. ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto: ne.
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V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ali
so bile katere od ponudb izločene zato, ker
so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL. da.
Uradni list RS, št. 32/1390/2004 z dne
9. 4. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102-2721/2004
Ob-17811/04
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: Janez Blatnik, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-46, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Janez.blatnik@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. sklep št. 68.
II.5) Kratek opis: izvedba skladiščne
lope, sanacija fasade in zamenjava ograje v RTP Pekre.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 68.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., kontaktna
oseba: Borut Bernhard, Osojnikova 9,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-12-11, faks
01/787-12-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 42,017.401
SIT/najvišja ponudba 55,885.427 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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:
delež 42%.
V.4.2) Javno naročilo št. 68.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 42,017.401 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) 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.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
Št. 102/1594/2004, z dne 23. 4. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Št. 102/2722/2004
Ob-17812/04
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
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-62-33, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Hailu.kifle@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 52.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV Beričevo-Trbovlje I.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 52.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Elektroservisi d.d., kontaktna oseba:
Marijan Premk, Glavarjeva ulica 14, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-04-32, faks
01/580-04-32.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 49,993.743
SIT / najvišja ponudba 66,999.998,71 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 68.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 49,993.743 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) 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.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
Št. 102/1589/2004, z dne 23. 4. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 1/2730/2004
Ob-17849/04
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: Lucija
Gorički, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-25-12,
elektronska pošta: lucija.goricki@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: I. faza omejenega postopka za nakup letalskih vozovnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: v I. fazi veljajo
samo pogoji za priznanje sposobnosti prijavitelju, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Mednarodni razpisi
Št. 48/04

Ob-17957/04

Javni razpis za dobave blaga
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: SI0106.01.01.0014
5. Naročnik:
Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, SI
– 2250 Ptuj.
Pogodba
6. Opis projekta: projekt je namenjen
posebnim ciljnim skupinam z izkušnjo psihične bolezni ali bolezni živčevja, težkim
epileptikom, diplomantom osnovnih šol s
prilagojenim učnim programom, rekonvalescentom po odvisnostih od drog ali alkohola
in invalidom. Ciljne skupine bodo sodelovale
v produkciji glinenih izdelkov potrebnih pri
obnovi starega mesta Ptuja (zidaki, strešniki, tlakovci ipd.) in pri izdelavi dekorativne
keramike v obliki replik rimskih izdelkov.
Proizvodnja bo organizirana v neuporabljanih prostorih opekarne, kjer so nekoč
že izdelovali dekorativno keramiko. Široko
lokalno partnerstvo želi ustanoviti socialno
podjetje, ki bo nudilo trajne zaposlitvene
rešitve za ciljne skupine.
7. Število in nazivi sklopov:
Sklop 1 – Strojna oprema za proizvodnjo
keramičnih izdelkov

Oddelek V: oddaja javnega naročila:
Javno naročilo št. 47/2004
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
usposobljenost se prizna šestim kandidatom, in sicer: Kompas, d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Jana Gregorc Bogataj;
Globtour d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Zorica Sagadin; Airpass d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Miloš Vujadinovič; Adria
Airways, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba:
Željko Vidovič; Golfturist d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Barbara Gnus; Ilirika
Turizem d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Nada Balažic; Ljubljana, Slovenija.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 47/2004.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Sklop 2 – Osebni avtomobil
Sklop 3 – Klimatska naprava
Sklop 4 – Oprema za delavnico
Sklop 5 – Informacijska tehnologija
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav in območij, ki jih pokriva program,
iz katerega je pogodba financirana (glej tudi
točko 18). Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopku
ali stanj navedenem v Odstavku 2.3.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji.
10. Število ponudb: ponudniki lahko
predložijo eno ali več ponudb za enega ali
več sklopov. Delne ponudbe ali variantne
rešitve se ne bodo upoštevale.
11. Informativni sestanek: informativni
sestanek s ponudniki ni planiran.
12. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
13. Rok za izvedbo del: rok dobave blaga za vse sklope je 1 mesec od podpisa pogodbe, oziroma ponudnik lahko ponudi svoj
ugodnejši rok.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
14. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: za dobave blaga brez storitev je edini
kriterij cena. Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba
bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
15. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na na-
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slednjem naslovu: Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj. Slovenski trg 6, SI
– 2250 Ptuj, Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
16. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 3. 8. 2004,
do 10. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, SI – 2250 Ptuj,
Slovenija. Katerakoli ponudba, prejeta po
tem roku, se ne bo obravnavala.
17. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 3. 8. 2004, ob 11. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Znanstvenoraziskovalno središče Bistra
Ptuj, Slovenski trg 6, SI – 2250 Ptuj, Slovenija.
18. Pravna osnova: dobavo opreme financira Evropska komisija iz sredstev Phare
v okviru Finančnega memoranduma, ki sta
ga za leto 2001 podpisali Evropska komisija
in Republika Slovenija. Pravna podlaga za
objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o
uresničevanju ukrepov povezanih s finančnimi, tehničnimi in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), Finančni pravilnik
z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni
proračun Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen z uredbo Sveta (EC) št. 2458/98
z dne 23. novembra 1998, še posebej pa
poglavje IX. Zunanja pomoč ter Zakona o
javnih naročilih, 2.a odstavek 2. člena (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00, 02/04).
Znanstvenoraziskovalno središče Bistra
Ptuj
Št. 48/04

Ob-17958/04

Supply Procurement Notice
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: Phare.
4. Financing: SI0106.01.01.0014.
5. Contracting authority: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj/Scientific
research centre Bistra Ptuj, Slovenski trg 6,
SI – 2250 Ptuj.
Contract Specifications
6. Description of the contract: Project is
aimed at special target groups of the individuals who have experience with mental and
nerve illness, heavy epileptics, graduates of
primary schools with accustomed educational program, reconvalescents after addictions
and disabled people. A production process
of ceramic and clay products needed at
restoration of old town of Ptuj (wall bricks,
tiles etc) as well as production of decorative
replications of cultural heritage objects will
be organised in abandoned workshop where
they used to produce decorative ceramics. A
strong and wide local public-private partnership is dedicated to establish a social enterprise, which will provide sustainable solution
for target groups.
7. Number and titles of lots:
Lot 1 – Machines for Ceramic Production
Lot 2 – Vehicle
Lot 3 – Air-condition System
Lot 4 – Equipment for Workshop
Lot 5 – Information Technology
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Terms of Participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and legal persons [participating either
individually or in a grouping (consortium)
of tenderers] of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regulation
or other specific instruments applicable to
the programme under which the contract is
financed (see also item 18 below). All goods
supplied under this contract must originate
in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must submit a statement to the effect that
they are not in any of the situations listed
in point 2.3.3 of the Practical Guide to contracts procedures financed by the general
budget of the European Communities in the
context of external actions.
10. Number of tenders: Tenderers may
submit one or more tender(s) for one or
more lots. Tenders for parts of a lot will not
be considered. Tenderers may not submit
a tender for a variant solution in addition to
their tender for the supplies required in the
tender dossier.
11. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
12. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
13. Period of execution: Delivery period
for all Lots is one month after the signing of
the Contract or the Tenderer must state his
best delivery schedule.
Selection and Award criteria
14. Award criteria: For supply contracts
without a service component, the sole
award criterion shall be the price. The contract shall be awarded to the lowest compliant tender.
Tendering
15. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the
following address: Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj/Scientific research centre Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, SI – 2250
Ptuj. Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
16. Deadline for submission of tenders:
The tenders must be delivered at the latest
on 3rd August 2004 at 10:00 a.m. local time
to the following address: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj/Scientific research centre Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, SI
– 2250 Ptuj, Slovenia. Any tender received
after this deadline will not be considered.
17. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 3rd August 2004 at 11:00 a.m. local time on the
following address: Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj/Scientific research centre Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, SI – 2250
Ptuj, Slovenia.
18. Legal basis: Supply of equipment
is financed by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 2001. Legal
basis for tendering is the Decree on ratification of the Framework Agreement between
the Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commission
on Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93), the Finan-
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cial Regulations of 21st December 1977
applicable to the General Budget of the
European Communities, at last amended
by Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00, 02/04).
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj/
Scientific research centre Bistra Ptuj

Javni razpisi
Ob-18259/04
Preklic
obvestila o zaprtju javnega razpisa
Uporabnik sredstev, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, je v Uradnem listu RS, št. 130-133 z dne 29. 12. 2003 ter v
Uradnem listu RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004
objavil obvestilo, da se javni razpis za izbor
lokalnih zaposlitvenih programov – javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2004 na
področju območnih služb Novo mesto z
dnem 11. 12. 2003, Murska Sobota z dnem
15. 12. 2003, Ljubljana in Maribor z dnem
12. 1. 2004 ter Velenje z dnem 20. 1. 2004
zapira zaradi razdelitve sredstev.
Po objavi je Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje ugotovil, da izbrani izvajalci niso zaposlili pogodbeno dogovorjenega
števila brezposelnih oseb, zato so ostala
sredstva v višini 65,000.000 SIT, in sicer
na:
– območni službi Ljubljana: 10,000.000
SIT,
– območni službi Maribor: 25,000.000
SIT,
– območni službi Murska Sobota:
10,000.000 SIT,
– območni
službi
Novo
mesto:
10,000.000 SIT,
– območni službi Velenje: 10,000.000
SIT.
Glede na navedeno Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje preklicuje obvestilo o zaprtju razpisa na področju naštetih
območnih služb.
Vlagatelji lahko vložijo vloge v skladu
s pogoji javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 107-108 z dne 7. 11.
2003.
Prvi rok predložitve vlog je 19. 7. 2004,
po tem datumu pa vsak 5. v mesecu. Zadnji
rok za predložitev vlog je 5. 10. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
št. 174/04
Ob-17825/04
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02, 130/03),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03),
Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 30/04, 48/04), Uredbe o splošnih pogojih
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delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 62/03),
Pogodbe o financiranju postavitve sistema
in izvajanju pobude Skupnosti INTERREG
št. 102209-39/04 z dne 23. 6. 2004, Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Avstrija 2000-2006, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 73. seji dne 6. 5. 2004
(Sklep Vlade RS, št. 916-04/2002-4) in Programskega dopolnila k Programu pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija
2000-2006, ki ga je potrdil nadzorni odbor
programa dne 13. 4. 2004, Javna agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje projektnih predlogov,
ki bodo sofinancirani iz Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Avstrija 2000-2006
Šifra javnega razpisa: PPSIIIA-SI/AT-06.1
Št. javnega razpisa: 4012-20/2004
1. Nacionalni organ: Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju ARR).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v okviru Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006, ki ustrezajo ukrepom v prednostnih nalogah 1, 2 in 3:
Prednostna naloga 1 – Gospodarsko
sodelovanje:
Ukrep 1: Gospodarski razvoj,
Ukrep 2: Turizem,
Ukrep 3: Razvoj podeželja;
Prednostna naloga 2 – Človeški viri in
regionalno sodelovanje:
Ukrep 1: Razvoj človeških virov – trg
dela,
Ukrep 2: Regionalno sodelovanje,
Ukrep 3: Sodelovanje na področju izobraževanja in kulture;
Prednostna naloga 3 – Trajnostni prostorski razvoj:
Ukrep 1: Prostorski razvoj in promet,
Ukrep 2: Trajnostni prostorski in okoljski
razvoj,
Ukrep 3: Upravljanje okolja in energije.
Upravičene aktivnosti in upravičeni izdatki po posameznih ukrepih so podrobno
opredeljeni v Programskem dopolnilu programa ter v Navodilih za pripravo in oddajo
projektnih predlogov.
Vsak projektni predlog mora ustrezati
samo enemu izmed navedenih ukrepov.
Vse aktivnosti morajo izkazovati vpliv na
upravičenem območju programa.
3. Upravičeno območje
Projekti, ki se sofinancirajo iz Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006, se lahko izvajajo
izključno na območju naslednjih teritorialnih enot:
Republika Slovenija: Gorenjska statistična regija, Savinjska statistična regija,
Koroška statistična regija, Podravska statistična regija, Pomurska statistična regija
in Občina Kamnik iz Osrednjeslovenske
statistične regije;
Republika Avstrija: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Koroška, Gradec,
Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja
Koroška.
4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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a) so neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali
splošno koristnem interesu in sodijo v eno
izmed spodnjih skupin:
– občine in ožji deli občin, ki so pravne
osebe,
– javni skladi, javni zavodi in javne
agencije, katerih soustanovitelj je država
ali občina,
– nevladne organizacije,
– osebe zasebnega prava, ki izkazujejo
neprofitni status in namen delovanja,
– ter javni gospodarski zavodi, javna
podjetja in druge pravne osebe, kjer imajo država ali občine prevladujoč vpliv na
upravljanje;
b) imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju programa v
Sloveniji;
c) imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
d) so finančno in poslovno sposobni;
e) imajo poravnane vse zapadle dajatve,
davke in prispevke in vse zapadle poslovne
obveznosti, ki morajo biti plačane po veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji;
f) jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali odločba, katera bi prepovedovala opravljati dejavnost;
g) niso v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
h) niso za iste aktivnosti pridobili sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna
ali drugih programov EU;
i) so k sodelovanju v projektu vključili
najmanj enega partnerja iz upravičenega
območja v Avstriji, ki izpolnjuje pogoje za
upravičene partnerje, kot veljajo na avstrijski
strani (glej Programsko dopolnilo).
5. Merila za izbiro projektov
Pogoji, merila, način vrednotenja in postopek izbora projektov so podrobneje oprede-

financiranja ter presoja skladnosti s programom in predpisi),
C) kakovost projekta (ustreznost, izvedljivost, finančni in stroškovni načrt, trajnost,
sposobnost izvedbe).
Po oceni projektov na podlagi pogojev in
meril predhodnega ocenjevanja bodo ti obravnavani v bilateralnih delovnih skupinah z
namenom oblikovanja skupnih priporočil za
sofinanciranje iz sredstev programa.
5.2. Merili skupne izbire projektov sta kakovost čezmejnega sodelovanja in čezmejni
vpliv, ki se ocenjujeta v skladu s standardi A
(skupno izvedeni vsaj dve fazi čezmejnega
sodelovanja oziroma pričakovana vsaj dva
čezmejna vpliva) in B (skupno izvedena vsaj
ena faza čezmejnega sodelovanja oziroma
pričakovan vsaj en čezmejni vpliv). Znotraj
posameznih razredov (AA, AB, BA, BB) se
projekti nadalje ocenijo še na podlagi prednostnih meril: dodatni vpliv/dodana vrednost,
ključni projekt in vpliv na izvajanje politik EU.
Končno odločitev o izbiri projektov sprejme upravni odbor Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za ta javni razpis, znaša 871,675.000 SIT,
od tega:
– 653,765.000 SIT iz namenskih sredstev EU,
– 217,910.000 SIT iz sredstev slovenske
udeležbe.
Navedena sredstva so podana v tekočih cenah. Sredstva bremenijo proračunski
postavki 1610 in 1588 Službe Vlade RS
za strukturno politiko in regionalni razvoj.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje
do 31. 12. 2007.
Razporeditev sredstev na posamezne
prednostne naloge in ukrepe v SIT je naslednja:

Razpisana sredstva

Celotna vrednost programa
2004-2006

Prednostna naloga 1:

458,015.000

827,380.000

Ukrep 1.1

132,970.000

265,940.000

Ukrep 1.2

236,395.000

472,790.000

Program

Ukrep 1.3

88,650.000

88,650.000

Prednostna naloga 2:

206,820.000

206,820.000

Ukrep 2.1

118,190.000

118,190.000

Ukrep 2.2

59,090.000

59,090.000

Ukrep 2.3

29,540.000

29,540.000

Prednostna naloga 3:

206,840.000

339,810.000

Ukrep 3.1

29,540.000

29,540.000

Ukrep 3.2

132,970.000

265,940.000

Ukrep 3.3

44,330.000

44,330.000

871,675.000

1.374,010.000

Skupaj
ljeni v Navodilih za pripravo in oddajo projektnih predlogov in v Programskem dopolnilu.
Izbira projektov bo potekala dvostopenjsko:
5.1 Pogoji in merila predhodnega ocenjevanja:
A) administrativna ustreznost,
B) upravičenost projekta (presoja upravičenosti prijavitelja, partnerjev, projektnih
aktivnosti, načrtovanih stroškov in strukture

7. Delež sofinanciranja ter najnižja in najvišja višina sredstev za posamezen projekt:
delež sofinanciranja je največ 100% upravičenih izdatkov projekta, pri čemer je lahko
višina sredstev sofinanciranja v okviru enega projekta najmanj 10,000.000 SIT in največ 100,000.000 SIT. Če prijavitelj del upravičenih izdatkov projekta financira iz lastnih
sredstev, bo to v skladu z merili ocenjevanja
prispevalo k višji oceni projekta.
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8. Rok za predložitev vlog
Posamezni prijavitelj lahko predloži več
vlog. Popolna vloga mora prispeti v zapečateni ovojnici na naslov Javna agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Regionalna pisarna Maribor, Trubarjeva
11, 2000 Maribor.
Rok za predložitev vlog je 15. 9. 2004
do 14. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja v Regionalni pisarni Maribor (ARR),
Trubarjeva 11, 2000 Maribor).
Vloga (prijavni obrazec z zahtevanimi
prilogami) mora biti oddana v enem originalnem izvodu, ki je podpisan s strani
odgovorne osebe prijavitelja, ter v dveh
kopijah, ki ustrezajo originalu. Priloge k
originalnemu izvodu so lahko kopije v primeru, da ustrezajo originalu. Elektronsko
obliko prijavnega obrazca, logičnega okvira projekta, opisa stroškovnega načrta ter
povzetka projekta v slovenskem in nemškem jeziku v navedenem roku pošljite po
elektronski pošti na naslov mb.arr@gov.si
ali pa vlogi priložite disketo. Na ovojnici
morajo biti navedeni: naslov, kamor se oddaja prijava, popolni naslov prijavitelja, pripis »Ne odpiraj – javni razpis INTERREG
IIIA Slovenija – Avstrija« in številka javnega
razpisa.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo
zaporedoma glede na sprejem prispelih
vlog. Upoštevale se bodo vse vloge, ki
bodo prispele v roku in na način, opredeljen zgoraj.
Nepopolne vloge morajo vlagatelji na
pisni poziv ARR dopolniti v 10 dneh. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene in se ne vračajo prijaviteljem.
10. Obveščanje o izboru
Na podlagi skupnega sklepa upravnega odbora Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija bo ARR
prijaviteljem najkasneje 15 dni po prejemu
potrjenega zapisnika upravnega odbora o
izboru projektov poslala obvestilo o izboru.
S tem se začne postopek sklepanja pogodb
oziroma postopek pogajanj s prijaviteljem,
kolikor je upravni odbor potrdil projekt z
zadržki. V primeru, da bo projektni predlog zavrnjen, prijavitelj prejme obvestilo o
zavrnitvi vloge. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 150 dni od roka
za predložitev vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj po podpisu pogodb o sofinanciranju za odobrene projekte.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (prijavni obrazec s prilogami, Navodila za pripravo in oddajo
projektnih predlogov, vzorec pogodbe o
sofinanciranju, Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija
2000-2006, Programsko dopolnilo Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Avstrija 2000-2006) je na voljo na
spletni strani http://www.gov.si/arr. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti na osnovi zahteve potencialnega prijavitelja na spodaj navedeni
e-naslov.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so do 10 koledarskih dni pred rokom za oddajo vlog na voljo
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in
12. uro osebno ali po tel. 02/234-10-24,
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kontaktna oseba: Laura Lajh. Info točka
v okviru Regionalne pisarne Maribor vam
bo v času trajanja javnega razpisa posredovala informacije o vsebini razpisa in
pogojih sodelovanja ter nudila pomoč pri
iskanju partnerjev in pripravi vloge. Vprašanja lahko posredujete tudi na e-naslov
laura.lajh@gov.si. Najpogostejša vprašanja
in odgovori bodo objavljeni na spletni strani
http://www.gov.si/arr.
V času javnega razpisa bo ARR za
potencialne prijavitelje organizirala informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic bodo objavljeni na spletni strani http:
//www.gov.si/arr.
13. Ostali pogoji: vloga na javni razpis
je veljavna le pod pogojem, da Program
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006 potrdi Evropska
komisija. Morebitna dodatna navodila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in ostala
navodila v zvezi z izvajanjem projektov
bodo objavljena na spletni strani ARR in
so jih prijavitelji dolžni upoštevati.
Javna agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 012-55/2004
Ob-17859/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04-UPB1), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za oddajo javnega naročila tehnična
pomoč za izvedbo projektov Phare št.
2003/004-938.13, 2003/004-938.15 in
2003/004-938.16
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), tel. 01/478-32-88, faks
01/478-32-90.
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je javno naročilo tehnične
pomoči za izvedbo projektov Phare št.
2003/004-938.13, 2003/004-938.15 in
2003/004-938.16. Javno naročilo se bo
oddalo v enem sklopu.
2.1. Namen razpisa: namen javnega
razpisa je oddaja izvajanja tehnične pomoči
za tri projekte Phare – ekonomska in socialna kohezija 2003 najboljšemu ponudniku.
Ti projekti so Vzpostavitev sistema vse na
enem mestu – VEM, Konsolidacija izbranih
tehnoloških centrov in Znanstveni in tehnološki univerzitetni »spin-off« inkubatorji.
2.2. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavi vsaka
pravna in fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje
iz 42. člena Zakona o javnih naročilih ter
ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
Dovoljena je tudi skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Ponudbe, ki temeljijo
na pogodbeni povezavi dveh ali več podjetij kot partnerjev, pri čemer je lahko pogodbena povezava trajnejše (obsežnejše)
narave ali pa je vzpostavljena samo za izvedbo določenega skupnega posla, morajo
izpolnjevati naslednje zahteve:
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– ponudba mora vsebovati za vsakega
partnerja pri skupnem poslu vse podatke,
ki se jih zahteva za ponudnika;
– ponudbe morajo biti podpisane tako,
da formalno zavezujejo vse partnerje;
– vsi partnerji morajo biti skupno in posamično odgovorni za izvedbo posla v skladu
s pogodbenimi določili;
– eden od partnerjev je določen za vodenje posla, pooblaščen je za prevzemanje
obveznosti in sprejemanje navodil v imenu
in za račun vsakega in vseh partnerjev pri
skupnem poslu;
– izvedba celotnega posla se bo izvajala
izključno preko poslovodečega partnerja.
Če se ponudnik na razpis prijavi s podizvajalci, mora:
– za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika;
– iz ponudbe izhajati, da je sam sposoben izvesti vsaj 40%, celotnega ponujenega
posla;
– iz ponudbe izhajati, da vsi podizvajalci
ne bodo izvedli več kot 60% razpisanega
posla;
– iz ponudbe izhajati, da je ponudnik
skupaj s podizvajalci sposoben v celoti prevzeti razpisan posel;
– iz ponudbe izhajati, da je ponudnik
sposoben in pripravljen za delo podizvajalcev odgovarjati kot, da bi ga sam opravil.
2.3. Merila za izbor
Prispele ponudbe bodo ocenjene po naslednjih merilih:
1. Organizacija in metodologija
dela
Izhodišča
Strategija
Urnik dejavnosti
2. Ključni strokovnjaki
Strokovnjaki (Team Leaders)
Dosedanji projekti Phare
Dosedanji mednarodni projekti in
projekti EU
Strokovnjaki za finance
Dosedanji projekti Phare
Dosedanji mednarodni projekti in
projekti EU
Mlajši strokovnjaki
Dosedanji projekti Phare
Dosedanji mednarodni projekti in
projekti EU
3. Cena izvedbe projekta
Skupno najvišje možno število
točk

9
3
3
3
51
18
9
27
9
6
15
6
3
9
40
100

Izbran bo en ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, pod pogojem, da bo dosegel vsaj 60% vseh točk od 100 možnih.
3. Višina sredstev: okvirna vrednost za
izvedbo javnega razpisa za oddajo javnega naročila tehnične pomoči za izvedbo projektov Phare št. 2003/004-938.13,
2003/004-938.15 in 2003/004-938.16 je
37,5 mio SIT brez DDV. Sredstva bremenijo
postavko 6372 proračuna RS za leto 2004
v višini 5,5 mio SIT in za leto 2005 v višini
32 mio SIT.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2004
in 2005. Za to obdobje se bo sklenila dvoletna pogodba.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana, do 2. 8. 2004 do 12. ure
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osebno ali odposlana s poštnim žigom do
31. 7. 2004. Dostavljeno mora biti v zaprti
ovojnici, pod oznako »Ponudba – Ne odpiraj« in z navedbo predmeta naročila, in sicer: ”Javno naročilo tehnične pomoči za izvedbo projektov Phare št. 2003/004-938.13,
2003/004-938.15 in 2003/004-938.16”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene ponudnikom.
6. Informativni dan: informativni dan za
javni razpis bo dne 7. 7. 2004 v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, mala sejna soba ob 10. uri.
7. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 4. 8. 2004 ob 11. uri v prostorih ministrstva. Odpiranje bo javno in bo potekalo
v mali sejni sobi, II. nadstropje.
8. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu
ministrstva, kontaktne osebe: Erik Potočar, 01/478-33-02, erik.potocar@gov.si,
Andrej Cvelbar, 01/478-3221, andrej.cvelbar@gov.si, Aco Trampuž, 01/478-32-57,
aco.trampuz@gov.si, faks 01/478-32-90.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9. in 12. uro po telefonu: Erik
Potočar,
01/478-33-02,
erik.potocar@gov.si, Andrej Cvelbar, 01/478-3221,
andrej.cvelbar@gov.si,
Aco
Trampuž,
01/478-32-57, aco.trampuz@gov.si, faks
01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 124-01-1/2004
Ob-18069/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
objavlja, na podlagi 4. člena Pravilnika o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev športu (Uradni list RS, št. 35/00)
in Letnega programa športa v Republiki
Sloveniji za leto 2004, sprejetega na Vladi
Republike Slovenije dne 19. 2. 2004
javni razpis
za sofinanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce
v športu, ki bodo pripravništvo opravljali
v športnih društvih, nacionalnih panožnih
športnih zvezah, zvezah športnih društev,
Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih,
gospodarskih družbah, pri zasebnikih in
drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci letnega programa športa.
Ministrstvo razpisuje in bo financiralo, v
skladu z pogoji in merili tega razpisa, plače
najmanj šestim pripravnikom.
Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa s kandidati za
pripravnike, ki na podlagi Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00)
izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu.
Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate,
ki imajo visokošolsko izobrazbo športne
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smeri. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
bo sofinanciralo izvajalce letnega programa športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v športnih
panogah oziroma disciplinah rednega programa olimpijskih iger. Izvajalci letnega
programa športa morajo podati izjavo, da
bodo, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, predlagane pripravnike zaposliti za čas pripravništva in še najmanj
eno leto po izteku pripravništva in uspešno
opravljenem strokovnem izpitu in sicer za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
na področju športa. Vloge, ki ne izpolnjuje
teh pogojev se ne ocenjuje in se jih kot nepopolne zavrže.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:

Potrebna dokazila mora predložiti izvajalec letnega programa športa ob prijavi na
javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: potrdilo
o opravljenih izpitih, ki ga predloži izvajalec
letnega programa športa.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih. Izbere se izvajalce letnega programa
športa, katerih vloge so bile ocenjene z
večjim številom točk. Izbere se lahko največ dva pripravnika iz posamezne športne
panoge.
Višina sofinanciranja: ministrstvo bo
sofinanciralo bruto plačo pripravnikov ter
prispevke delodajalca. Višina sofinanciranja znaša 70% plače izračunane v skladu
z 49. člena Pravilnika o merilih za so-

Merilo

Opis

Razred športne
panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu

Deficitarnost

Skupno število sofinanciranih, štipendistov,
pripravnikov in trenerjev v programih panožnih
športnih šolah, v panogi. Maksimalno število
točk 15 prejme vloga, v panogi v kateri ministrstvo ne sofinancira nobenega strokovnega
delavca. Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v panogi, pa prejme vloga
po eno točko manj.

0-15

Izkušnje

Predlagan trener je kategoriziran športnik z
izkušnjami kot trener
Predlagan trener je kategoriziran športnik ali
ima izkušnje kot trener
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Smer študija

Športno treniranje
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Študijski uspeh

Povprečna
nad 9,0
Povprečna
8,6 do 9,0
Povprečna
8,1 do 8,5
Povprečna
7,6 do 8,0
Povprečna
7,0 do 7,5

Štipendija

Število točk

ocena vseh opravljenih izpitov
ocena vseh opravljenih izpitov od
ocena vseh opravljenih izpitov od
ocena vseh opravljenih izpitov od
ocena vseh opravljenih izpitov od

Športno treniranje

Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2004.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji
predlaganega pripravnika poda izvajalec
letnega programa športa v prijavi na javni
razpis, ki jih ministrstvo preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v
Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski
komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kateregakoli razreda predlaganega
pripravnika, najmanj eno leto, v obdobju
petih let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje predlaganega kandidata
za pripravnika se ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu
predlaganega kandidata za pripravnika.
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financiranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Uradni list RS,
št. 121/03).
Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu- Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu.
Obrazec lahko izvajalci letnega programa
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport www.mszs.si,
Zavoda za šport Slovenije www.spic.tv ali
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport
– Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana vsak delavnik med 8. in 15. uro.
Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. dokazilo o visokošolski izobrazbi
športne smeri predlaganega pripravnika
(overjena kopija diplome),
2. potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
3. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za pripravnika.
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Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Direktorat za šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprtih
ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Na ovojnici mora biti razviden:
– polni naslov izvajalca letnega programa športa in ministrstva,
– pripis “Javni razpis – pripravništvo v
športu – Ne odpiraj”.
Nepopolne in neustrezno opremljene
vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pripravništva strokovnih delavcev v športu, lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38,
tel. 478-42-53 ali e-mail: igor.kogoj@gov.si.
Rok prijave: 9. 9. 2004 s pričetkom dela
1. 10. 2004.

Postopek izbora
Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni
od poteka roka prijave. Izbrani izvajalci
letnega programa bodo morali predložiti
pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas
pripravništva in še najmanj eno leto po
izteku pripravništva in uspešno opravljenem strokovnem izpitu in sicer za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na
področju športa.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o pripravništvu, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega
programa in pripravnikom.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 605-123/2004
Ob-18070/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa
(Uradni list RS, št. 51/00), predloga komisije
za štipendiranje z dne 22. 6. 2004 in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za
leto 2004
javni razpis
kadrovskih štipendij za leto 2004 za
delovanje na področju športa
Predmet razpisa
V letu 2004 razpisuje Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo), kadrovske štipendije za delovanje na področju športa za študente, ki
niso v rednem delovnem razmerju in niso
prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje in
želijo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na področju športa in
se zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo
pogoje za izvajanje programov panožnih

športnih šol ali drugih projektov, ki jih vodi
ministrstvo, oziroma pri drugih delodajalcih
na področju športa ali bodo, v soglasju z
ministrstvom, opravljali delo kot zasebni
športni delavci.
Ministrstvo razpisuje in bo podelilo, v
skladu z pogoji in merili iz tega razpisa, najmanj 6 štipendij.
Pogoji prijave
Štipendije bodo dodeljene študentom
tretjega, četrtega letnika ali absolventom
Fakultete za šport v Ljubljani oziroma za
dodiplomski študij v tujini, če v Republiki
Sloveniji ni ustreznega študijskega programa. Za štipendijo lahko kandidirajo študenti, ki želijo po koncu izobraževanja opravljali
vzgojno-izobraževalno delo v olimpijskih
športih in bodo podali izjavo ustreznega
izvajalca letnega programa športa, da jih
bodo po zaključku študija zaposlili najmanj
za čas prejemanja štipendije.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjuje po merilih
iz naslednje preglednice:

Merilo

Opis

Razred športne
panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu

Število točk

Deficitarnost

Skupno število sofinanciranih, štipendistov, pripravnikov, trenerjev v programih panožnih športnih šolah v panogi. Maksimalno število točk 15
prejme vloga, v panogi v kateri ministrstvo ne
sofinancira nobenega strokovnega delavca. Za
vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v
panogi pa prejme vloga po eno točko manj.

Letnik študija

Absolvent
Študent 4. letnika
Študent 3. letnika

Študijski uspeh

Povprečna
9,0
Povprečna
8,6 do 9,0
Povprečna
8,1 do 8,5
Povprečna
7,6 do 8,0
Povprečna
7,0 do 7,5

ocena vseh opravljenih izpitov nad
ocena vseh opravljenih izpitov od
ocena vseh opravljenih izpitov od
ocena vseh opravljenih izpitov od
ocena vseh opravljenih izpitov od

Študijska smer

Športno treniranje

Izkušnje

Študent je kategoriziran športnik in deluje kot
trener
Študent je kategoriziran športnik ali deluje kot
trener

20
15
10

0-15
20
15
10
20
16
12
8
4
20
20
10

71-72 / 2. 7. 2004 /

Stran

4475

Podlaga za ocenjevanje
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2004.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga je predložil kandidat
za štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni
razpis, ki jih ministrstvo preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v
Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski
komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli
razreda, najmanj eno leto, v obdobju petih
let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja
na podlagi potrdila in priporočila pristojne
nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega
kandidata za štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
Višina štipendije: višino štipendij se določi v skladu s 11. do 13. členom Pravilnika
o štipendiranju za delovanje na področju
športa in je odvisna od študijskega uspeha,
kraja bivanja in smeri študija.
Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport www.mszs.si, Zavoda za šport Slovenije www.spic.tv ali na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
vsak delavnik med 8. in 15. uro.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija,
smer študija in izbirni predmet,
2. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo štipendista po dokončanju
študija zaposlil,
3. potrdilo o opravljenih izpitih,
4. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za štipendijo,
5. potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije (fotokopijo osebne izkaznice ali
potnega lista),
6. fotokopijo bančne kartice kandidata
za štipendijo,
7. kratek življenjepis.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Direktorat za šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v
zaprtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko
poslane ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Na ovojnici mora
biti razviden:
– polni naslov pošiljatelja in ministrstva,
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– pripis “Javni razpis – Štipendije v športu – Ne odpiraj”.
Nepopolne in neustrezno opremljene
vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa
kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa, lahko dobite na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport – Direktorat
za šport, Kotnikova 38, tel. 478-42-53 ali
e-mail: igor.kogoj@gov.si.
Rok prijave: 30. 9. 2004 s pričetkom štipendiranja oktobra 2004.
Postopek izbora: kandidati za štipendijo
bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave. Na
podlagi sklepa bodo v skladu s Pravilnikom
o štipendiranju za delovanje na področju
športa sklenjene pogodbe o štipendiranju,
ki bodo urejale medsebojna razmerja med
ministrstvom, izvajalcem letnega programa
in štipendistom.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 1711-04-468177/00
Ob-17861/04
Na podlagi prvega odstavka 6. člena
Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku (Ur. l.
RS, št. 42/04), Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javno upravo, Upravna
akademija objavlja
poizvedbeni razpis
za izvajalce strokovnega usposabljanja
o prekrškovnem postopku
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Predmet poizvedbenega razpisa: imenovanje izvajalcev strokovnega usposabljanja
o prekrškovnem postopku.
Področja strokovnega usposabljanja za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku:
1. materialnopravna ureditev prava prekrškov,
2. postopek o prekršku,
3. smiselna uporaba Zakona o upravnem
postopku,
4. praktična uporaba materialnopravnih
določb in postopka iz ZP-1.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, ki
so določeni v drugem odstavku 6. člena
uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku, in
sicer:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
2. opravljen pravniški državni izpit ali
državni izpit iz javne uprave s preizkusom
znanja;
3. najmanj osem let delovnih izkušenj
s področja iz drugega odstavka 6. člena
uredbe.
Način in rok predložitve ponudbe: kandidati za izvajalce strokovnega usposabljanja
naj pošljejo ponudbe v zaprtih ovojnicah na
naslov Upravna akademija, Kotnikova 8,
1501 Ljubljana. Rok za oddajo ponudbe je
15 dni po objavi tega povabila.
Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih
obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v
vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8,
Ljubljana ali po pošti, v fizični ali elektronski
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obliki (zaprosilo na tel. 231-12-62, kontaktna oseba: Igor Semolič, e-pošta: igor.semolic@gov.si).
Zbiranje prijav kandidatov in njihova izbira se ne izvaja po Zakonu o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla strokovna
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
pravosodje. Kandidati, ki bodo izpolnjevali
navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni
pisno v petnajstih dneh po izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1711-04-468177/00
Ob-17862/04
Na podlagi prvega odstavka 9. člena
Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku (Ur. l.
RS, št. 42/04), Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javno upravo, Upravna
akademija objavlja
poizvedbeni razpis
za izpraševalce za preizkus znanja o
prekrškovnem postopku
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Predmet poizvedbenega razpisa: imenovanje izpraševalcev za preizkus znanja
o prekrškovnem postopku.
Področja preizkusa znanja za vodenje
postopka in odločanje po Zakonu o prekrških (za V. in VII. stopnjo izobrazbe):
1. materialna ureditev prava prekrškov:
– temeljne določbe,
– prekršek in odgovornost zanj,
– sankcije za prekršek,
– zastaranje;
2. postopek o prekršku:
– pristojnost za odločanje o prekršku,
– vrste postopkov,
– hitri postopek,
– zahteva za sodno varstvo,
– izvrševanje sankcij za prekrške.
Področja preizkusa znanja za vodenje
postopka in izdajo odločbe o prekršku (VII.
stopnja izobrazbe):
1. materialna ureditev prava prekrškov:
– temeljne določbe,
– prekršek in odgovornost zanj,
– sankcije za prekršek in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom,
– zastaranje;
2. postopek o prekršku:
– pristojnost za odločanje o prekršku,
– vrste postopkov,
– hitri postopek,
– zahteva za sodno varstvo,
– izvrševanje sankcij za prekrške,
– redni sodni postopek,
– evidence prekrškovnih organov.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, ki
so določeni v drugem odstavku 9. člena
uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku, in
sicer:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
2. osem let delovnih izkušenj s področja
iz drugega odstavka 9. člena;
3. izpraševalec za področje poznavanja
materialnopravnih določb in postopka po
Zakonu o prekrških mora imeti opravljen

pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave s preizkusom znanja.
Način in rok predložitve ponudbe: kandidati za izpraševalce naj pošljejo ponudbe
v zaprtih ovojnicah na naslov Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana. Rok
za oddajo ponudbe je 15 dni po objavi tega
povabila.
Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih
obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v
vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8,
Ljubljana ali po pošti, v fizični ali elektronski obliki (zaprosilo na tel. 231-12-62,
kontaktna oseba: Igor Semolič, e-pošta:
igor.semolic@gov.si).
Zbiranje interesentov in njihova izbira se
ne izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 39/00).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla strokovna
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
pravosodje. Kandidati, ki bodo izpolnjevali
navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni
pisno v petnajstih dneh po izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-17856/04
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS,
št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98
in 67/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur.
l. RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03), Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03 in 135/03)
in Programa lokalnih zaposlitvenih programov-javna dela za leto 2004, ki je bil sprejet na seji Vlade Republike Slovenije dne
30. 10. 2003 ter Pravilnika o financiranju in
izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov
– javna dela (Ur. l. RS, št. 108/03)
javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2004 na področju
območnih služb Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Novo mesto in Velenje
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor lokalnih zaposlitvenih programov
– javnih del za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so namenjeni
vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest
in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti
brezposelnih oseb ter se organizirajo zaradi
izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih,
kmetijskih in drugih programov.
II. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje izvajanja lokalnih
zaposlitvenih programov – javnih del iz proračunskih sredstev Republike Slovenije v
skladu s Programom lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del za leto 2004, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska višina sredstev namenjenih
za javni razpis je 65,000.000 SIT in sicer iz
proračunskih sredstev RS proračunska
postavka: 3551 – Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb. Razdelitev sredstev po
območnih službah ZRSZ:
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OS Ljubljana: 10,000.000 SIT,
OS Maribor: 25,000.000 SIT,
OS Murska Sobota: 10,000.000 SIT,
OS Novo mesto: 10,000.000 SIT,
OS Velenje: 10,000.000 SIT.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena proračunska sredstva RS bodo porabljena v proračunskem letu 2004 in v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004
in 2005.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Vloge za programe lahko predložijo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička
in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru
javnih del na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence.
Vlagatelji ne morejo predložiti na razpis
programov javnih del, za izvajanje katerih
so viri financiranja v letu 2004 zagotovljeni
v celoti iz drugih javnih razpisov ali drugega
javnega vira.
Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati programi oziroma naročniki in izvajalci
javnih del:
Programi javnih del so lahko organizirani
le za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence.
Programi javnih del morajo imeti naročnika in izvajalca:
Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela.
Kolikor je izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela mora pridobiti mnenje o
javnem interesu od lokalne skupnosti, kadar
izvajanje dejavnosti ni v pristojnosti lokalne
skupnosti pa od pristojnega ministrstva oziroma druge pristojne institucije.
Izvajalec mora biti registriran za izvajanje
del, ki se bodo izvajala v okviru programa
javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem.
Če vlagatelj programa javnih del želi
uveljaviti financiranje programa s strani Zavoda v celoti, mora vlogi obvezno priložiti
ustrezno prošnjo z obrazložitvijo. Vlagatelj
prošnji obvezno priloži tudi izjavo, da bo v
primeru, ko Zavod ne bo financiral programa
v celoti, prevzel financiranje programa v deležu, skladno s pravilnikom o financiranju in
izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov
– javnih del, ali poda izjavo, da v tem primeru odstopa od vloge.
Vsebina predlaganih programov javnih
del mora biti v celoti skladna z vsebinskimi
kriteriji za izbor programov javnih del, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Zavod si pridržuje pravico, da lahko zniža število predlaganih udeležencev ali čas
njihove vključitve v program javnega dela,
če oceni, da nista skladna s predlagano vsebino programa oziroma opisanim obsegom
del na udeleženca, kadar vlagatelj po pozivu
ne dokaže, da je predlog utemeljen.
Programi javnih del so lahko izbrani le za
vključitev ciljnih skupin brezposelnih oseb. V
izbrane programe se bodo lahko vključevale
brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in izpolnjujejo kriterije za vključitev v javna dela.
Vlagatelji bodo v javna dela lahko vključevali naslednje brezposelne osebe:
– starejše od 50 let,
– dolgotrajno brezposelne, kar pomeni,
da je oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali da gre za osebo, mlajšo
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od 25 let, ki je brezposelna 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– pri katerih je ugotovljen upad delovnih
sposobnosti, ki nima za posledico statusa
invalidnosti,
– invalidi, kar pomeni osebo, kateri je z
odločbo priznan status invalida ali lastnost
invalidne osebe,
– ki same skrbijo za enega ali več otrok,
ki so stari manj kot 15 let ali katere zakonec
je brezposeln,
– druge specifične brezposelne osebe iz
ciljne skupine težje zaposljivih oseb, ki jih z
merili v javnem razpisu za izbor programov
javnih del določijo posamezne območne
službe zavoda ob upoštevanju strukture
brezposelnih na svojem območju.
V nacionalne programe javnih del in v
lokalne programe javnih del, ki se bodo
izvajali na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji,
se bodo lahko v javna dela vključevale tudi
druge brezposelne osebe, ki so prijavljene
pri zavodu več kot 6 mesecev.
Vključitev v javno delo lahko traja največ
eno leto in se lahko podaljša, če brezposelni
osebi ni mogoče v skladu z zaposlitvenim
načrtom zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve. V skladu s stanjem na trgu dela so
to predvsem ženske starejše od 50 let, moški starejši od 55 let, invalidi ter osebe, ki jim
do upokojitve manjka 5 let ali manj.
VI. Merila za izbor
Merilo

1. Primernost programa, da
se izvaja kot javno delo
2. Upoštevanje ciljnih
skupin brezposelnih oseb
3. Območje izvajanja programa, zagotovljena sredstva, popolnost vloge ter
reference programa
Skupaj
Minimalno število točk, da
se program izbere

Maximalno
število točk

60 točk
80 točk

40 točk
180 točk
80 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 80 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 30 točk,
– na 2. merilu najmanj 50 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na
zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk.
Kolikor bodo na zadnjem odpiranju vloge
vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako
število točk, bo izbran tisti program javnih
del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu. Kolikor bo kljub temu še vedno večje
število programov z enakim številom točk,
bo izbran tisti program, za katerega je vloga
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge).
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v razpisni dokumentaciji.
VII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno službo Zavoda, opredeljeno v točki III. »Orientacijska
vrednost sredstev razpisa« oziroma najkasneje do 5. 10. 2004. Vloge, ki bodo prispele
po določenem roku za predložitev vlog v
posameznem mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku odpiranja razen, če bodo
sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do
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roka, razdeljena. V tem primeru se vloge, ki
prispejo po predpisanem roku v mesecu, v
katerem bo ugotovljena razdelitev sredstev,
štejejo kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka
zaradi razdelitve sredstev pred 5. 10. 2004
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku treh dni po ugotovljeni razdelitvi
sredstev.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec izjave 1,
3. obrazec izjave 2,
4. obrazec program,
5. registracijo izvajalca ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list),
6. potrdilo, da je izvajalec poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom, ki ga izda Davčna
uprava RS, Davčni urad in katerega datum
izdaje ne sme biti starejši od 30 dni od datuma določenega za oddajo vlog. Dokument
je lahko tudi fotokopija – v primeru, da bo
uporabnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora vlagatelj prinesti v vpogled,
7. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti parafirana.
Če vlagatelj prijavlja več programov
javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporednimi št. 5, 6 in 7
v enem izvodu.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
pristojno območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vloge morajo imeti oznako: javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih programovjavnih del v Republiki Sloveniji za leto 2004
na področju območnih služb Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Velenje
in “Ne odpiraj – Vloga”.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov-javnih del v Republiki Sloveniji
za leto 2004 na področju območnih služb
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo
mesto in Velenje in “Ne odpiraj – Dopolnitev vloge”.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na območni službi Zavoda.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti.
Vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo
biti poslane priporočeno ali s povratnico na
ustrezen naslov območne službe Zavoda.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
dostavo vlog.
2. Prvi rok predložitve vlog je 19. 7. 2004,
po tem datumu pa vsak 5. v mesecu. Zadnji
rok za predložitev vlog je 5. 10. 2004.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom
do vključno 5. v mesecu oziroma do 19. 7.
2004, če gre za prijavo na prvi rok. Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot
pravočasne upoštevajo le vloge s poštnim
žigom do vključno 5. v mesecu do 24. ure
oziroma do vključno 19. 7. 2004 do 24. ure,
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če gre za prijavo na prvi rok. Kolikor 5. v
mesecu ni delovni dan, se šteje za rok prvi
naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo oddane osebno morajo biti predane vložišču
pristojne službe Zavoda do navedenih datumov do 12. ure.
Razpis je odprt do razdelitve sredstev,
oziroma najkasneje do 5. 10. 2004. Če
bodo sredstva razdeljena pred predvidenim datumom zadnjega odpiranja, se
datum zaključka postopka zaradi porabe
sredstev posreduje v objavo v Ur. l. RS
naslednji delovni dan po zaključku. Vloge
prejete po datumu zaključka razpisa, se
vrnejo vlagateljem.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložiščih območnih služb
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan
od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do
16. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh Zavoda: http:
//www.ess.gov.si.
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1001 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto,
Trdinova ulica 10, 8001 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
XII. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku najkasneje osmih dni od rokov, predvidenih za
predložitev vlog. Za odpiranje vlog in izbor
je zadolžena strokovna komisija, imenovana
s strani Zavoda s soglasjem Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Komisija je
petčlanska v naslednji sestavi: predsednik
komisije in štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VI. »Merila za
izbor« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih
programov Zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe
o izvajanju javnega dela. Če se vlagatelj
v roku 8 dni od prejema sklepa in poziva
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se
v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči predstojnik
Zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-17858/04
Komisija za vodenje postopka prodaje
(menjave) kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavlja 64,57% poslovni delež
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v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
d.o.o. objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za pravnega in
finančnega svetovalca za izvajanje
storitev skrbnega finančnega, pravnega
in organizacijskega pregleda ter cenitve
vrednosti družbe Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana d.o.o. in družbe
Geoplin d.o.o.
Od izvajalca skrbnega pregleda ter cenitve vrednosti družb se pričakuje, da bo za
potrebe postopka prodaje oziroma menjave
poslovnega deleža družbe Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana d.o.o. in družbe Geoplin
d.o.o. izvedel oziroma koordiniral aktivnosti,
ki so potrebne za uspešno prodajo oziroma
menjavo poslovnega deleža, predvsem svetovanje in opravljanje naslednjih storitev:
1. Pravni svetovalec:
a) Izvedba skrbnega pravnega pregleda
družb Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
d.o.o. in Geoplin d.o.o. Ljubljana v skladu z
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 123/03) in priprava ustreznega
poročila, ki mora vsebovati vse bistvene elemente, ki so potrebni za objektivno oceno
pravnega položaja obeh družb.
b) Priprava teksta javnega poziva za zbiranje ponudb za menjavo poslovnih deležev
ter obvestilo o pozivu osebam, za katere se
utemeljeno domneva, da bi lahko izkazale
interes za transakcijo.
c) Priprava predlogov meril za določitev
širšega seznama potencialnih udeležencev
menjave in meril za izbor ožjega kroga potencialnih udeležencev menjave.
d) Analiza zavezujočih ponudb.
e) Priprava predlogov dokumentov za izvedbo transakcije in izvedba pogajanj s primernimi potencialnimi udeleženci menjave.
f) Priprava dokončnih besedil dokumentov
potrebnih za izvedbo transakcije.
g) Svetovanje pri izvedbi prenosa poslovnih deležev.
2. Finančni svetovalec:
a) Svetovanje in izvedba skrbnega finančnega in organizacijskega pregleda družb Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. in
Geoplin d.o.o. Ljubljana v skladu z Uredbo
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 123/03).
b) Priprava ustreznega poročila, ki mora
vsebovati vse bistvene elemente, ki so potrebni za objektivno oceno finančnega položaja obeh družb.
3. Cenilec:
a) Priprava cenitve vrednosti družbe
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o.
in družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, v skladu
z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 123/03).
b) Priprava poročila o vrednotenju, na
osnovi ustreznih metodologij, ki mora vsebovati pošteno tržno vrednost poslovnega deleža družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
d.o.o. in poslovnega deleža družbe Geoplin
d.o.o. ter na tej osnovi menjalno vrednost poslovnih deležev.
Izbrani izvajalec bo svoje delo izvajal
koordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje postopka prodaje oziroma menjave
kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki
jo predstavlja 64,57% poslovni delež v družbi
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. (v
nadaljevanju Komisija).

Osnovne podatke o družbah in dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Anji Slapnik Lazarevski,
tel. 478-71-46, faks 478-74-23 ali e-mail:
anja.slapnik-lazarevski@gov.si, ali pri Carmen Kuzman, tel. 587-52-41, faks 587-52-19
ali e-mail: carmen.kuzman@te-tol.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 16. 7. 2004, osebno ali po pošti s
priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za izbor izvajalca skrbnih pregledov družbe Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana d.o.o. in družbe Geoplin d.o.o.
– Ne odpiraj!”, na naslov Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
navesti predvsem ceno storitev, obseg ponujenih storitev ter roke izvedbe storitev. Hkrati
so ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za
izvedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 123/03) in poimensko navesti
posamezne izvajalce storitev ter njihove dosedanje izkušnje.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitev
bodo upoštevani kriteriji iz prejšnjega odstavka tega oglasa.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija za vodenje postopka prodaje
kapitalske naložbe RS,
ki jo predstavlja 64,57% poslovni delež v
družbi Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana d.o.o.
Št. 4/04-320-01-3/2004
Ob-17850/04
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vrhniki (Naš časopis,
št. 295 z dne 30. 6. 2003 in Naš časopis, št
304 z dne 31. 5. 2004, Uradnega lista RS, št.
67/04 z dne 18. 6. 2004) ter sklepa župana
št. 4/04-320-01-3/2004 z dne 10. 6. 2004,
objavlja Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika
javni razpis
za sofinanciranje programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Vrhnika za leto 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Vrhnika, Tržaška
cesta 1,1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev:
a) Pravico do kandidiranja za sredstva iz
tega razpisa imajo kmetijska gospodarstva na
območju Občine Vrhnika in druge fizične ter
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v
Občini Vrhnika.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Vrhnika.
b) Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vrhnika so predvidena za naslednje namene:
1. Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje
1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje
1.1. Živinoreja
1.1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Višina pomoči:
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– do 30% upravičenih stroškov umetnega
osemenjevanja govejih plemenic, vendar največ 2.500 SIT na govejo plemenico.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene
organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji (ambulantni dnevnik),
– umetno osemenjujejo se samo goveje
plemenice, katerih lastniki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika.
Višina razpoložljivih sredstev: 3,200.000
SIT.
1.2. Rastlinska pridelava
1.2.1. Integrirana pridelava zelenjave in
jagodičevja
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole
integrirane pridelave rastlin s strani pooblaščene organizacije.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– fotokopija računa.
Višina razpoložljivih sredstev: 150.000
SIT.
1.2.2. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz konvencionalnega tj. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole
ekološke pridelave rastlin s strani pooblaščene organizacije.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– fotokopija računa.
Višina razpoložljivih sredstev: 420.000
SIT.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč
2.1. Male melioracije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je vzpodbujanje izvedbe
manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: krčenje drevesne
zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov (strojne
ure in stroški materiala) za krčenje drevesne
zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč vendar največ 70.000 SIT na
upravičenca.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– lastninski list (izdaja ga Geodetska
uprav RS) iz katerega je razvidno, da je

upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in
ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih bo izveden ta ukrep,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,600.000
SIT.
2.2. Ureditev nekategoriziranih poljskih
poti in kolovozov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je ureditev nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov z namenom
izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– za glavne kolovoze v javni uporabi, ki
jih koristijo občani in tudi kmetje, občina zagotavlja pokrivanje stroškov za nasipni material, stroške prevoza ter ureditev kolovoza
(gredanje, valjanje, nasipanje…) do 100%
upravičenih stroškov, vendar največ 200.000
SITna upravičenca,
– za kolovoze, ki so v lasti posameznih
kmetov in jih uporabljajo lastniki zemljišč,
se zagotavlja pokrivanje stroškov za nasipni material ter ureditev kolovozov (gredanje,
valjanje, nasipanje) do 50% upravičenih stroškov za material in strojne ure vendar največ
50.000 SIT na upravičenca.
Upravičenci:
– za kolovoze iz prve alinee so upravičenci krajevne skupnosti na območju Občine
Vrhnika,
– za kolovoze iz druge alinee so upravičenci posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe,
– račun za izvršena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,100.000
SIT.
2.3. Urejanje zaraščenih zemljišč na
Barju
Namen ukrepa
Namen ukrepa je preprečevati zaraščanje
zemljišč na Barju, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost, tako da bo možna njihova
izraba z oranjem, košnjo ali pašo.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov (strojne
ure) za urejanje zaraščenih zemljišč, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost vendar
največ do 100.000 SIT/ha,
– do 40% upravičenih stroškov nabavne
vrednosti materiala za napravo ograd z vso
pripadajočo opremo, vendar največ 150.000
SIT na upravičenca.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– načrt investicije za izdelavo novega oziroma obnovo starega pašnika,
– kopijo dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
– kopija katastrskega načrta in površine
parcele,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.
2.4. Čiščenje, košnja jarkov in kopanje
jarkov
Namen ukrepa
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Namen ukrepa je omogočiti boljše izkoriščanje slabih zemljišč, na katerih se opravlja
kmetijska dejavnost in preprečevanje zaraščanja. Izvajanje tega ukrepa zagotavlja dolgoročno preživetje kmetij na Barju.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov opravljenih
strojnih ur z jarkačem, vendar največ 70.000
SIT na upravičenca.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta na kateri se
označi jarek, kjer se je izvajal ukrep,
– račun za opravljena dela,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe.
Višina razpoložljivih sredstev: 2,080.000
SIT.
3. Izobraževanje na področju kmetijstva
3.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi
znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz
varstva pri delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo
hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega
kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in
uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih
strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za posamezen program izobraževanja, vendar največ
do višine 50.000 SIT za posamezen program
izobraževanja na posameznika.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za kotizacijo (udeležbo),
– potrdilo o udeležbi.
Višina razpoložljivih sredstev: 530.000
SIT.
4. Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih in zavarovalnih premij
4.1. Subvencioniranje zavarovalnih premij
za zavarovanje pred slano, točo, zmrzaljo,
dežjem in sušo
Namen ukrepa
Namen ukrepa je subvencioniranje zavarovalnih premij za zavarovanje pred slano,
točo, zmrzaljo, dežjem in sušo pri intenzivni
proizvodnji poljščin in vrtnin in sicer za najmanj 1 ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči:
– do 50% zavarovalne premije.
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče
leto,
– zemljiškoknjižni izpisek.
Višina razpoložljivih sredstev: 530.000
SIT.
4.2. Subvencioniranje obrestnih mer pri
kreditih
Namen ukrepa
Spodbujanje strukturnih sprememb in
kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev
in tehnologij na kmetijah, gradnja in obnova
hlevov, prostorov za skladiščenje gnoja in
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gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih
pridelkov ter pripadajoče opreme.
Višina pomoči:
– do višine 2,5% realne obrestne mere
do višine kredita 10,000.000 SIT za kredite
za investicije, ki se bodo začele v letu, za
katero se dodeljujejo proračunska sredstva.
Delež pomoči ne sme presegati 50% obresti
kredita. Pomoč se dodeli za celotno obdobje
kredita, od sklenitve kreditne pogodbe dalje,
vendar največ za 10 let.
Upravičeni stroški:
– nabava gradbenega materiala, stroški
opravljenih strojnih ur, stroški nakupa novih
strojev opreme in zemljišč.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena kreditna pogodba,
– kopija dokumentacije, ki je potrebna za
izvedbo investicije,
– pisna izjava upravičenca, da obrestna
mera za kredit, za katerega zaproša za
subvencioniranje obrestne mere, še ni bila
subvencionirana iz sredstev, navedenih v 5.
členu Pravilnika o sofinanciranju programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Vrhnika.
Odobrena subvencija se nakaže na račun
banke, s katero je upravičenec sklenil kreditno pogodbo v enkratnem znesku. Tehničen
postopek nakazil se dogovori s posameznimi
bankami.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,100.000
SIT.
5. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah in
društvena dejavnost
5.1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni
ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva
zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih
rastlin kot sta npr. ajda in facelija) ter spodbujanje delovanja čebelarskega krožka.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja
čebeljih družin, nakupa specifične čebelarske
opreme,
– do 100 kritja stroškov izobraževanja, seminarjev za člane čebelarskega društva,
– do 100 kritja stroškov čebelarskih krožkov.
Upravičenci:
– čebelarsko društvo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih nalogah,
– račun za nakup specifične opreme in
zdravljenja čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– računi za delovanje čebelarskih krožkov,
– seznam aktivnih članov,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo),
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– račun za kotizacijo,
– potrdilo o udeležbi.
Višina
razpoložljivih
sredstev:
320.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja
kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo
s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave,
demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov,
– najema prostora,
– nakupa specifične opreme,
– povezanih s predstavitvijo svoje dejavnosti (materialni stroški predstavitev – stroški
razstav, demonstracij oz prikazov, predavanj,
promocije strokovnih izletov ter izdaje publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Upravičenci:
– društva s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo),
– poročilo o izvedenih nalogah,
– seznam aktivnih članov,
– račun za nakup specifične opreme,
– fotokopija računov.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,740.000
SIT.
6. Gozdarstvo
6.1. Gozdne vlake
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti obnovo ali izgradnjo gozdne vlake.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov obnove
oziroma izgradnje gozdne vlake (strojne ure
in material).
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– mnenje Zavoda za gozdove,
– mapno kopijo z vrisanim posegom,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– program obnove oziroma izgradnje
gozdne vlake s finančno konstrukcijo,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 530.000
SIT.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: vrednost
sredstev javnega razpisa je 13,700.000 SIT.
4. Obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2004. Sredstva niso prenosljiva.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev: vlagatelji morajo
vloge oddati najkasneje 15. 9. 2004.
6. Dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji
priložiti vlogi
Vlagatelj mora priložiti vlogi naslednjo dokumentacijo:
– podatke o vlagatelju (naziv, naslov ali
sedež,...),
– fotokopija osebne izkaznice ali potnega
lista,
– izpis iz registra za pravne osebe,

– jasno opredeljen predmet javnega razpisa, za katerega želijo pridobiti sredstva,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril
iz javnega razpisa,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v javnem razpisu,
– davčno številko,
– številko osebnega računa ali transakcijskega računa.
7. Način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti na
naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, kot priporočeno pošiljko najkasneje z
datumom 15. 9. 2004 ali v Oddelku za finance in gospodarstvo Občine Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika, najkasneje do 16. ure
istega dne.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Predložene vloge morajo biti v zaprti kuverti, ki mora biti v spodnjem levem kotu opremljena s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis
– kmetijstvo”.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo
komisija opravila do 29. 9. 2004. Odpiranje
bo javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja ponudb pozove vse vlagatelje, katerih vloge so bile nepopolne, da jih dopolnijo
v roku osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s
sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju je v
roku petnajst dni od prejema možna pritožba.
O pritožbi odloči župan.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni po preteku rokov
za pritožbe.
10. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Vrhnika,
Tržaška cesta 1, Oddelek za finance in gospodarstvo (Marta Lenarčič, Andraž Seljak), v
času uradnih ur – ponedeljek od 8. do 12. ure
ter od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure
ter od 13. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure,
od dneva objave javnega razpisa do dneva,
ko se izteče rok za oddajo ponudb.
Cena razpisne dokumentacije je 1.000
SIT.
Pogoji in način plačila:
– na blagajni Občine Vrhnika ali
– s plačilnim nalogom na podračun Občine Vrhnika, št. 01340-0100001093, sklic na
številko 18 76406-7141998-2004.
11. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Vrhnika, Oddelek za finance in gospodarstvo, ali po tel. 755-54-31 – kontaktna
oseba Marta Lenarčič.
Občina Vrhnika
Ob-17851/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in
97/03), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 47/03 in 67/03) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 67/04)
objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za leto 2004 sredstva za sofinanciranje
akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov
s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje
dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s
področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja
kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik
oziroma je v postopku razglasitve na območju
Občine Medvode;
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– predlagatelj mora imeti zagotovljena
finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– predlagatelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne
osebe s sedežem v Občini Medvode, ki imajo
zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih
projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli
objekti:
– glede na stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za
kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje vodja občinske
uprave.
Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih
vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.

Št.

Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša za leto 2004 8,000.000 tolarjev.
Občina Medvode lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
10. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v razpisnem roku pri receptorju
v občinski stavbi Občine Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, v času
razpisa: od ponedeljka do četrtka od 8. do
15. ure, v sredah od 8. do 17. ure ter v petkih
od 8. do 13. ure.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Medvode:
www.medvode.si
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako “Javni razpis za kulturno
dediščino 2004 – Ne odpiraj!”.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval predlagatelja, da jo dopolni. V primeru,
da predlagatelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo
vloga zavržena kot nepopolna.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2004.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu
lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac ali Sonji Rifel, ter na tel.
361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Ob-17852/04
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 67/04) in
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Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) objavlja
župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini
Medvode v letu 2004
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov in redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij in
društev ter združenj, ki delujejo na območju
Občine Medvode oziroma za občane Občine
Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
neprofitne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne dejavnosti v letu 2004 so določeni v Pravilniku
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode
(Ur. l. RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 4. točke javnega razpisa je
5,800.000 SIT. Občina Medvode si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2004.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis za socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti 2004 – ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode. Komisija bo pri
odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila
vse prepozne vloge.
10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis bodo pozvani, da jo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci programov bo župan
Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2004.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci v razpisnem roku dvignejo
pri receptorju v občinski stavbi Občine Medvode, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.
ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih
od 8. do 13. ure, prav tako pa je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani Občine
Medvode: www.medvode.si
13. Dodatne informacije o javnem razpisu
lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Medvode pri Tat-
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jani Komac in Sonji Rifel, oziroma na tel. številkah 361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Ob-17853/04
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 67/04)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) objavlja
župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in
programov v Občini Medvode
v letu 2004
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter
učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim.
V letu 2004 se prioritetno sofinancirajo
projekti in programi, ki informirajo in svetujejo mladim ter projekti in programi za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih
substanc.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni
izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo
projekte in programe za mladino do 27 let v
Občini Medvode, so registrirani za opravljanje
dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in
imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti
do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2004,
so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 4. točke javnega razpisa je
5,378.075 SIT. Občina Medvode si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih
koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2004.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis za mladinske projekte in programe
2004 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma
je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Strokovna komisija
bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozne vloge.
10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis bodo pozvani, da jo v
določenem roku dopolnijo z manjkajočimi

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne
bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri.
Z izbranimi izvajalci projektov in programov
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe
o sofinanciranju za leto 2004.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo pri receptorju v
občinski stavbi Občine Medvode, v času razpisa, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.
ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih
od 8. do 13. ure, prav tako pa je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani Občine
Medvode: www.medvode.si
13. Dodatne informacije o javnem razpisu
lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Medvode pri Tatjani Komac in Sonji Rifel, oziroma na tel. številkah 361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Št. 333-01-3/2004-0403
Ob-17854/04
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02-ZDT-B), določil Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2004 (Ur.
l. RS, št. 29/04)) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja Občina Krško,
CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Krško za leto 2004
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska v Občini Krško
oziroma promocija kraja in vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti v Občini Krško.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
turističnih prireditev je 3,000.000 SIT na proračunski postavki 5520 Razvojno promocijske
aktivnosti. Sredstva se delijo na podlagi meril,
ki so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je 31. 12.
2004.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditev v Občini Krško, ki

so bile izvedene v razpisnem roku in izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:
– so del celovitega programa prireditve z
daljšim obdobjem trajanja,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena v
publikacijah in na drug ustrezen način,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje,
– zajemajo večje območje (celotno regijo),
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno
identiteto občine,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev iz
Občine Krško.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri pripravljajo
turistične prireditve, ki so več kot 50% ali v
celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve
za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– športne prireditve.
Občina Krško bo sofinancirala prireditve
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge: vloga je sestavljena
iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje
osnovne podatke o vlagatelju.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. fotokopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt
od AJPES-a (oziroma Statističnega urada RS),
2. fotokopijo potrdila o registraciji (za
društva odločba o vpisu društva v register
društev, za krajevne skupnosti potrdilo o registraciji od DURS),
3. izdelano poročilo za vsako prireditev
posebej:
– podroben opis prireditve, način izvedbe
prireditve in datum izvedene prireditve,
– vrednost in cena celotne prireditve s
finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve
pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),
4. dokazila o izvedenih delih (računi oziroma potrdila o plačilu itd.),
5. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa;
da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog
za dodeljevanje sredstev; da vse navedbe,
ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu
stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z
določili vzorca pogodbe.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
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pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka 26. 7. 2004 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj – Javni razpis za turistične prireditve.”
Datum odpiranja vlog bo v sredo 28. 7.
2004 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne
bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani, od dneva te objave
do izteka prijavnega roka, dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, vsak dan v času uradnih Uradni
Občina Krško
Št. 333-01-4/2004 0403
Ob-17855/04
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 -ZJU in 110/02-ZDT-B), določil
Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2004 (Ur. l. RS, št. 29/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2004
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev v Občini
Krško za leto 2004, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti:

Št.

– organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva
in povezovanje turističnih društev v Občini
Krško in Posavju,
– organiziranje in izvajanje splošnih
spomladanskih čistilnih akcij v kraju, ki ga
pokriva TD,
– označevanje in urejanje kraja skozi vse
leto (turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura),
– urejanje in vzdrževanje pešpoti ter kolesarskih poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– predstavljanje naravne in kulturne
dediščine ter ljudskih običajev za turistične
namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva na
šolah ali v kraju delovanja TD,
– sodelovanja s KS in drugimi društvi
v kraju,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah),
– oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe,
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih
proračunskih občinskih virov, ne more
uveljavljati te pravice ponovno preko tega
razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so
mu bila odobrena sredstva iz naslova tega
razpisa, kandidirati z istim programom in
aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna
Občine Krško.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva in turistična zveza na območju Občine
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani kot turistično društvo oziroma turistična zveza po Zakonu
o društvih,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo,
– da izvajajo organizirano redno turistično dejavnost.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja Turistične občinske zveze
Krško in turističnih društev je 5.500.000 SIT
na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje
delovanja turističnih organizacij. Sredstva
se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Občinski turistični zvezi Krško in Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 2 točkujejo. Razpoložljiv znesek se deli z vsoto vseh priznanih točk in se
tako izračuna vrednost točke. Z vrednostjo
točke pomnožimo število priznanih točk posameznemu društvu, kar predstavlja znesek
za odobritev nepovratnih sredstev.
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Vrednost posameznih kategorij:
– organizacijski program
Občinske turistične
zveze Krško
– organiziranje in izvajanje splošne spomladanske čistilne akcije v
krajih, ki jih pokrivajo TD
– označevanje in urejanje kraja skozi obdobje
razpisa (turistična signalizacija in ostala turistična
infrastruktura)
– urejanja in vzdrževanja
pešpoti in kolesarskih
poti skozi obdobje
razpisa
– organizacija turističnih
prireditev, ki trajajo tri dni
in več
– organizacija turističnih
prireditev, ki trajajo en
dan
– organizacija turističnih
prireditev, ki trajajo do
5 ur
– prireditev, ki jo
turistično društvo ali
Občinska turistična
zveza Krško soorganizira
– predstavljanje naravne
in kulturne dediščine,
ljudskih običajev za
turistične namene
– delovanje turističnega
podmladka na OŠ, ki ga
pokriva TD
– sodelovanje in koordinacija med društvi
– sodelovanje na raznih
prireditvah in sejmih
izven občine Krško
– oblikovanje in izdajanje propagandnega
materiala za promocijo
turistične ponudbe

500 točk/letno

300 točk/letno

50 točk/letno

50 točk/letno

100 točk/na
prireditev
40 točk/na
prireditev
20 točk/na
prireditev
10 točk/na
prireditev

30 točk/na
predstavitev

50 točk/letno

20 točk/letno
20 točk/sejem

30 točk/na
vsako vrsto
propagandnega materiala
– obveščanje krajanov o 100 točk/letno
akcijah (plakati, obvestila in tiskovine)
– ostalo v smislu
10 točk/letno
pospeševanja turizma
7. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje naslednje podatke:
a) osnovne podatke o vlagatelju: naziv in
naslov vlagatelja, datum ustanovitve društva
oziroma zveze, število članov društva oziroma
zveze, davčna številka, matična številka, transakcijski račun društva, ime in priimek predsednika društva, kontaktne osebe in telefon,
b) podatki o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih programskih aktivnosti:
– opis posameznih programskih aktivnosti, ki so predmet tega razpisa,
– terminski plan izvajanja posameznih aktivnosti iz programa (začetek in konec),
– obračunska vrednost programov z navedbo virov financiranja.
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Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. kopijo odločbe o vpisu društva v register,
2. vsebinsko poročilo o delu društva za
leto 2003,
3. finančno poročilo za leto 2003 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih
aktivnostih,
4. program dela društva za leto 2004,
5. finančni načrt za program dela društva
za leto 2004 ovrednoten po posameznik aktivnostih, ki so predmet javnega razpisa,
6. vsebinsko in finančno poročilo o že
izvedenih delih in aktivnostih TD do 30. 9.
2004,
7. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev; da
vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo
dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da
se strinjajo z določili vzorca pogodbe.
8. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska komisija,
ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
3. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
4. Upravičencu bodo sredstva nakazana v
roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka
za izplačilo. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
9. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem
razpisu se zbirajo do ponedeljka 4. 10. 2004.
Vloge pošljite na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj – Javni
razpis za programe TD in OTZ”.
Odpiranje vlog bo komisija opravila v sredo 6. 10. 2004 na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
10. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30
dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
11. Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani, od dneva te objave do
izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti
Občine Krško.
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Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.
07/49-81-292,e-mail:
irena.mesinger@krsko.si, vsak dan v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-17860/04
Na podlagi 14. člena Odloka o konecesiji
za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni
vestnik občine Ormož, št. 7/00 in 21/03) objavlja Občina Ormož
ponovni javni razpis
za podelitev delne koncesije za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju
Krajevne skupnosti Kog
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju Krajevne
skupnosti Kog, ki obsega:
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih
grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti.
3. Območje izvajanja koncesije: območje
Krajevne skupnosti Kog.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 5 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, mora kandidat izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet koncesije,
– da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve,
– da je finančno usposobljen za izvajanje
koncesionirane dejavnosti,
– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti,
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, in sicer prenosno hladilno komoro,
– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z 1 VKV
delavcem in 4 NKV delavci,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja
(varščino) za kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena 90%,
– reference 10%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož, Irena Meško-Kukovec, od
8. do 10. ure.
8. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva objave razpisa, od 8. do 13. ure.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili,
najkasneje do 30. 7. 2004 do 9. ure, v zaprti

kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: “Ne odpiraj:
ponovni javni razpis – koncesija za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju Krajevne
skupnosti Kog”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve:
30. 1. 2005.
13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 6. 2004.
Občina Ormož
Št. 32001-0003/2004-220
Ob-18038/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2004 (Uradne objave
Snežnik, št. 2/04 in 3/04) in 7. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS št. 74/02, Uradne objave časopisa Snežnik št. 5/03 in 3/04), Komisija za
kmetijstvo objavlja
javni razpis
za subvencioniranje stroškov zdravniških
pregledov za plemenske žrebce v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2004
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je subvencioniranje stroškov zdravniških
pregledov za plemenske žrebce v Občini Ilirska Bistrica v letu 2004.
2. Višina sredstev: 250.000 SIT.
3. Namen: sofinanciranje preventivnega
cepljenja in diagnostičnih ter drugih preiskav
živali z namenom vzdrževanja zdravstvenega
varstva oziroma preprečevanja kužnih bolezni pri kopitarjih.
4. Upravičenci do sredstev: so fizične
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
območju Občine Ilirska Bistrica ter imajo licenciranega žrebca.
5. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki opravijo letne
preiskave žrebcev na kužno malokrvnost
(IAK), konjski arteritis in infekciozni metritis
kopitarjev (CEM).
6. Višina sofinanciranja
Za subvencioniranje letne preiskave posameznega plemenskega žrebca se nameni
sredstva v višini 50.000 SIT in se lahko realizira do višine razpoložljivih sredstev.
Koriščenje sredstev je možno na podlagi
predložene vloge z zahtevano dokumentacijo in računa o plačilu preiskave do vrednosti
50.000,00 SIT, ki jo sofinancira Občina Ilirska
Bistrica. Prejemnik sredstev ne sme zmanjšati števila živali za katero je prejel subvencijo v
obdobju treh let.
7. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti
ukrepa, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa pa do
porabe sredstev na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak
ponedeljek in petek med 8. in 11. uro ter sredo med 8. in 11. ter med 12. in 16.30.
8. Obravnava vlog: vloge bo obravnavala
tri članska komisija, ki jo imenuje župan. O
dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine
Ilirska Bistrica. V tekočem mesecu bodo obravnavane vse vloge, ki bodo prispele do
zadnjega dne v preteklem mesecu. Sklep
bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 15 dni
od sprejema. Predlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od prejema vloge pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5
dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni se zavržejo.
9. Rok za prijavo oziroma vložitev vloge
Rok za prijavo je od dneva objave razpisa
do dneva porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 12. 2004. Občina Ilirska Bistrica bo
javno objavila datum porabe sredstev. Vloge
oziroma zahtevke s predpisano dokumentacijo prosilci pošljejo na naslov Občina Ilirska
Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance,
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – plemenski žrebci”.
10. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali na
tel. 05/714-13-61, kontaktni osebi Nevenka
Tomšič in Boštjan Primc.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-18118/04
Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 3/01) in Odloka o proračunu
Občine Mozirje za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 133/03 in 51/04) objavljamo
javni razpis
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
in razvoj kmetijstva
I. Predmeti razpisa:
1. Okoljevarstveni program
Skupna razpisana vsota je 7,700.000 SIT.
Pogoji stopnje koncentracije živali ne sme
presegati 2 GVŽ na hektar.
– višina podpore za oddanega govejega
pitanca je za odkup 12.000 SIT po glavi,
– višina podpore za oddano ovco je za
odkup 2.500 SIT po repu,
– višina podpore za pašno pitanje volov in
telic za oddan odkup je 22.000 SIT po glavi.
Razpis velja do porabe sredstev.
2. Regresiranje licenciranih plemenskih
ovnov in žrebcev
Skupno razpisana vsota je 1,200.000
SIT.
– višina podpore za plemenskega žrebca
po glavi je 180.000 SIT,
– višina podpore za plemenskega ovna je
20.000 SIT po repu.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Podpora za izravnavo povečanih stroškov na območju z omejenimi možnostmi
pridelave – oddaljenost od trga.
Skupna razpisana vsota je 2,500.000
SIT.
– višina podpore je 0,5 SIT za oddan liter
mleka.
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Razpis velja do porabe sredstev.
4. Sofinanciranje izgradnje gnojišč
Višina razpisanih sredstev je 3,500.000
SIT.
Upravičenci lahko pridobijo do 30% vrednosti vloženih sredstev v izgradnjo sodobnih
gnojišč, izdelanih po pisnih strokovnih podlagah KSS, oziroma druge za to pooblaščene
strokovne institucije.
5. Sofinanciranje malih melioracij
Višina razpisanih sredstev je 600.000
SIT.
Upravičenci lahko pridobijo do 20% vrednosti vloženih sredstev v melioracije kmetijskih zemljišč po predhodnih strokovnih navodilih KSS in predložitvijo dokazil o izvedbi.
Razpis velja do porabe sredstev.
II. Upravičenci
Na razpis lahko kandidirajo fizične ali pravne osebe, ki imajo stalno bivališče in sedež
na območju Občine Mozirje in ta sredstva na
tem območju tudi koristijo.
Upravičenec lahko s posebnim pooblastilom ali pogodbo o sodelovanju pooblasti
pravno ali fizično osebo za uveljavitev razpisnih podpor.
Zahtevke za izplačilo sredstev z zahtevano dokumentacijo vlagajo upravičenci ali
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za
njihov račun.
III. Dokumentacija
Za odobritev razpisnih podpor mora upravičenec predložiti:
Pod točko 1.:
– potrdilo področne KSS, da koncentracija
živali ne presega 2 GVŽ/ha,
– dokument o odkupu živali (klavnični
zapisnik).
Če uveljavlja podporo pooblaščenec, potrdi KSS na seznamu upravičencev, da koncentracija živali pri posameznih upravičencih
ne presega 2 GVŽ na hektar.
Pod točko 2.:
– potrdilo o licencirani živali, ki ga izda pooblaščeni zavod,
– pozitivno mnenje KSS, da se vklaplja v
razvoj živinoreje v občini.
Pod točko 3.:
– obračun oddanega mleka od organizatorja odkupa.
Pod točko 4.:
– dovoljenje za gradnjo ali lokacijsko informacijo,
– račun oziroma gradbeno situacijo in potrdilo o plačilu,
– potrdilo KKS, da je bila gradnja opravljena skladno z načrti in, da je gradnja zaključena.
Pod točko 5.:
– poročilo o izvedeni melioraciji, ki ga napravi KSS,
– posestni list,
– vrisani posegi na kopiji katastrskega
načrta,
– računi za izvedeno delo,
– soglasje UE Mozirje (če gre za posege,
ki to zahtevajo).
IV. Rok za prijavo
Razpis velja do porabe sredstev.
Rok za vložitev vlog je 30 dni po objavi
tega razpisa.
Vloge z zahtevanimi dokazili vložite na
naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje – Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
V. Koriščenje sredstev
Upravičenost zahtevkov bo potrdil Odbor
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
pri Občinskem svetu občine Mozirje.
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Namensko uporabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik sredstva vrniti v roku 15 dni
od ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obresti za ves čas koriščenja sredstev.
Občina Mozirje
Št. 015-03-1970/2004
Ob-18133/04
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS št. 66/01 in 53/02) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis,
št. 303/04) objavlja Občina Dobrova–Polhov
Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu
2004
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov kmetijstva v Občini Dobrova–Polhov Gradec za leto 2004. Sredstva se namenijo za:
1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in
trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
5. Pomoč za predčasno upokojitev.
II.Upravičenci do sredstev po tem razpisu:
upravičenci do sredstev so pravne in fizične
osebe (kmetje), ki opravljajo kmetijsko dejavnost in jim je kmetijska dejavnost poglavitna
osnova za preživetje, imajo stalno prebivališče v Občini Dobrova-Polhov Gradec ali
investirajo na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.
III. Pogoji in višina razpisanih sredstev pomoči za pridobitev pomoči
Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo
upravičenci na ustreznem obrazcu, ki ga
dobijo na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec ali na spletnih straneh občine:
www.dobrova-polhovgradec.si.
Sofinancira se že pričete investicije v letu
2004 in investicije, ki se pričnejo v letu 2004
in trajajo več let. Komisija bo pri večletnih investicijah na podlagi prijave in upravičenosti
investicije, rezervirala sredstva v proračunu
na postavkah 20526 Sofinanciranje investicij,
20527 Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč in 20551 Agromelioracije, ki se bodo
izplačala upravičencu na podlagi njegovega
zahtevka.
1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva – 8,000.000 SIT
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam v kmetijstvo z namenom posodobitve
kmetijske pridelave, izboljšanja konkurenčnosti kmetije in izboljšanju velikostne in posestne strukture zlasti tistih kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Z naložbo naj bo dosežen vsaj en izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov
proizvodnje, izboljšanje in prerazporeditev
proizvodnje, povečanje kakovosti, ohranitev
in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje
higienskih razmer in dobrega počutja živali,
spodbujanje raznolikosti kmetijske proizvodnje.
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Višji delež podpore bodo dobila kmetijska
gospodarstva:
– ki opravljajo kmetijske dejavnosti na območjih manj ugodnih za pridelavo,
– ki bodo uporabljala bolj sonaravne kmetijske postopke (npr. ekološka pridelava),
– kmetije, na katerih je lastnik mlad kmet.
(mladi kmet je kmet, ki je mlajši od 40 let, ima
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, ki
prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo in je
nosilec kmetijskega gospodarstva),
– kmetijska gospodarstva, ki investirajo v
dopolnilno dejavnost.
1.1 Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva
Vrste naložb, ki se sofinancirajo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje,
– naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg,
– naložbe v novogradnjo ali adaptacijo
gospodarskih poslopij in objektov, vključno s
pripadajočo opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin,
– investicije namenjene izboljšanju genetske kakovosti z nakupom kakovostnih
plemenjakov (samcev in samic), vpisanih v
rodovniške ali enakovredne knjige,
– obnova trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajni prostor,
razstavni prostor,
– naložbe v izgradnjo, nakup ali obnovo
nepremičnin namenjenih dopolnilnim dejavnostim,
– nakup nove ali rabljene opreme, vključno z računalniško programsko opremo za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov (stroški gradbenega
materiala, opravljenih obrtniških del, stroški
opreme, tudi računalniške, razen kmetijskih
strojev).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev finančnega in časovnega
načrta investicije,
2. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
3. lokacijsko informacijo za enostavni objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in
novogradnjah,
4. predložitev računov ali predračunov
nakup gradbenega materiala, gradbenih
storitev ali opreme, oziroma predračunov za
načrtovano investicijo. Na račun morajo biti
navedeni podatki o kupcu.
5. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije,
6. pri naložbah v predelavo in trženje je
potrebno priložiti dokazilo, da je možno najti
primerno tržišče,
7. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel finančnih sredstev MKGP,
8. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
9. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
10. fotokopija dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto
dni po prejemu sredstev, kadar se investicija
nanaša na dopolnilno dejavnost.
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1.2 Sofinanciranje projektno tehnične dokumentacije
Vrste naložb, ki se sofinancirajo:
– pridobivanje projektno tehnične dokumentacije.
Višina pomoči: sofinancira se do 12%
upravičenih stroškov (honorarji arhitektom,
svetovalcem, stroški študije izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev projektno tehnične dokumentacije,
2. predložitev finančnega in časovnega
načrta investicije, predložitev računov ali
predračunov. Na računu morajo biti navedeni
podatki o kupcu,
3. potrdila o plačilu računov za izdelane
projektne tehnično dokumentacijo,
4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel finančnih sredstev MKGP,
5. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
6. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
7. fotokopija dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto
dni po prejemu sredstev, kadar se investicija
nanaša na dopolnilno dejavnost.
1.3 Sofinanciranje nakupa kmetijskih
zemljišč
Sofinancira se:
– nakup kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov (stroški nakupa kmetijskih zemljišč, stroški storitev notarja, upravnih
taks in ostalih stroškov nastalih z nakupom
kmetijskih zemljišč).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. pri notarju overjena kupoprodajna pogodba,
2. fotokopija odobritve pravnega posla, ki
ga izda upravna enota,
3. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
4. dokazila za stroške nastale pri izvedbi
pravnega posla iz katerih morajo biti razvidni
podatki o kupcu,
5. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel finančnih sredstev MKGP,
6. fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost
registrirana najkasneje leto dni po prejemu
sredstev.
1.4 Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč
Sredstva se namenjajo ureditev pašnikov
in obor, z namenom preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Sofinancira se naslednje naložbe:
– ureditev ograd in obor,
– ureditev solnikov,
– ureditev oskrbe z vodo za napajanje
živali.
Višina pomoči: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov (stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z
vso pripadajočo opremo).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev načrta investicije,
2. predložitev računov ali predračunov, z
navedenimi podatki o kupcu,
3. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije,
4. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
5. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel finančnih sredstev MKGP,
6. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,

7. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
Vlogi za izgradnjo obore je potrebno dodati še:
8. soglasje Zavoda za gozdove Slovenije,
če izgradnja obore pomeni poseg v gozd in
gozdni prostor,
9. tehnični dokument v skladu s predpisi o
ohranjanju narave.
1.5 Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije
Namen ukrepa je ureditev kmetijskih
zemljišč zaradi izboljšanja, proizvodnje sposobnosti in povečanja kakovosti kmetijske
pridelave. Prednost imajo ureditve zemljišč
na zaokroženih območjih na katerih je lahko
več lastnikov parcel.
Višina pomoči:
a) V višini do 50% se financirajo stroški
strojnih ur za izvedena gradbena dela pri
urejanju zemljišč. Upravičenci so na podlagi
ponudb izbrane pravne osebe, ki imajo registrirano tovrstno dejavnost. Končni koristniki
so fizične osebe – kmetje.
b) Sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov (vsi stroški nastali z izvedbo,od začetka do zaključka del). Upravičenci so fizične
osebe – kmetje.
Opravičljivi stroški so:
– stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal, posega na površini tal, posega v kakovost tal,
vključno z zemeljskimi deli, in ureditve drenaž
ter lokalnih hidromelioracij,
– stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) pri posameznih gradbenih delih in njihove montaže ali stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– stroški za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do 12%
priznanih opravičljivih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev lokacijske informacije ali
pravnomočnega gradbenega dovoljenja za
poseg, če je potrebno,
2. predložitev programa agromelioracijskih del,
3. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja
agromelioracijski del po fazah ter navedbo
roka realizacije naložbe,
4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel finančnih sredstev MKGP,
5. predložitev računov ali predračunov za
načrtovano agromelioracijo. Na račun morajo
biti navedeni podatki o kupcu,
6. potrdila o plačilu računov za že izvedene agromelioracije,
7. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
8. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
9. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni
po prejemu sredstev.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
2.1 Izobraževanje kmetov – 1,000.000
SIT
Pri programu izobraževanja kmetov se
sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja kmetov, udeležbe na seminarjih,
in organizacija strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev
strokovnega izobraževanja.
Višina pomoči: kmetom (udeleženci izobraževanj) ali pooblaščenim izvajalcem
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izobraževanja se krije do 100% upravičenih
stroškov (stroški za izobraževanje oziroma za
izvedbo izobraževanja in stroški šolnin poklicno izobraževanje odraslega udeleženca).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. za udeležence izobraževanja (kmete):
račun in potrdilo o plačilu računa,
2. za pooblaščene izvajalce, vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni
storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi
dokazili,
3. izjavo upravičenca, da za to izobraževanje še ni prejel finančnih sredstev MKGP.
2.2 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol – 900.000 SIT.
Finančna pomoč je namenjena izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izobraževanja. Prednost pri
dodelitvi imajo prosilci, katerih edini vir dohodka staršev izvira iz kmetijske dejavnosti.
Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do
višine 100.000 SIT na dijaka in študenta v
tekočem šolskem letu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. potrdilo o učnem uspehu v preteklem
letu,
2. potrdilo o šolanju za tekoče leto.
2.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev – 200.000 SIT
Opis: sofinanciranje programov ali izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja
kmetijstva za izvedbo strokovnega dela in
svojega delovanja
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov.
Opravičljivi stroški so:
– stroški najemov prostora, nakupa opreme za delovanje društva,
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov,
– stroški povezani s predstavitvijo svoje
dejavnosti (materialni stroški predstavitev,
stroški razstav, demonstracij oziroma prikazov, promocije, izdajo publikacij, ki se ne
prodajajo na trgu).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. finančno ovrednoten program za tekoče leto,
2. poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno
s strani nadzornega odbora društva,
3. potrdilo o registraciji (če je društvo ustanovljeno na novo),
4. seznam aktivnih članov,
5. fotokopije računov oziroma predračunov iz katerih so razvidni podatki o kupcu.
3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in
trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov
300.000 SIT.
3.1 Podpora ekološkemu kmetovanju
Cilj sofinanciranja postopkov za pridobivanje certifikata ekološkega kmetovanja, je
povečanje prihodka kmetijskega gospodarstva z zagotavljanjem kmetijskih proizvodov
višje kakovosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov nastalih v postopku pridobivanja
certifikatov
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. upravičenci predložijo račune in potrdila
o plačilu za stroške nastale pri pridobivanju
certifikata ekološkega in integriranega kmetovanja. Na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu,
2. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja še ni prejel finančnih sredstev
MKGP,
3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,

4. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
3.2 Sofinanciranje analize zemlje in krme
Cilj sofinanciranja opravljenih analiz zemlje je izdelava gnojilnih načrtov in pravilnejše
dodajanje manjkajočih hranil posameznim
kmetijskim kulturam.
Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto
in kategorijo živali, kar posredno vpliva na
količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo račune pooblaščenih organizacij
za analizo zemlje in krme in potrdila o plačilu
računov. Na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– 500.000 SIT
Opis spodbujanje kmetijskih gospodarstev, da zavarujejo pred nesrečami gospodarska poslopja, pridelke in živali.
Višina pomoči: sofinancirajo se stroški zavarovalne premije do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. upravičenec mora predložiti sklenjeno
zavarovalno polico za tekoče leto s potrdilom
o plačilu zavarovalne premije,
2. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja še ni prejel finančnih sredstev
MKGP,
3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
4. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
5. Pomoč za predčasno upokojitev
– 500.000 SIT
Opis: je pospešitev strukturnih oziroma
generacijskih sprememb v kmetijstvu, ohranjanje poseljenosti podeželja s podporo pri
prepisu kmetije na naslednika.
Višina pomoči: enkratna pomoč do 50%
stroškov nastalih s prepisom kmetije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. prenosnik kmetije mora prenehati z
vsemi tržnimi kmetijskimi dejavnostmi,
2. v času prenosa kmetije ni mlajši od
55 let,
3. pred prenosom kmetije je vsaj 10 let
opravljal kmetijsko dejavnost,
4. ima v lasti vsaj 3 ha kmetijskih zemljišč,
5. fotokopija dokazila, ki ga izda upravna
enota,
6. fotokopija pogodbe o izročitvi kmetije,
7. dokazila o stroških nastale pri izvedbi pravnega posla, z potrdilom o njihovem
plačilu,
8. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja še ni prejel finančnih sredstev
MKGP,
9. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije,
10. potrdilo o strokovni usposobljenosti
prevzemnika.
IV. Omejitve
Upravičenci lahko dobijo sredstva za isti
namen samo enkrat.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu je 10.000 SIT.
3.3 Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev za načrtovane investicije bo
določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo
morajo upravičenci predložiti na Občino Dobrova-Polhov Gradec.
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Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti:
– fotokopije originalnih računov s potrdilom o njihovem plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca.
IV. Informacije: vsak dan razen srede
na tel. 01/364-02-22, ob sredah na tel.
01/364-14-58 ali na sedežu Občine Dobrova – Polhov Gradec.
Občina in komisija bosta spremljali namensko porabo sredstev pri prosilcu. Če se
ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena ali pa
so bila sredstva odobrena na osnovi neresničnih podatkov, imata občina in komisija
pravico takoj zahtevati od prosilca vračilo v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za celotno obdobje neupravičenega
razpolaganja s sredstvi.
V. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo
prispeti na naslov občine najkasneje do 20. 9.
2004 (velja poštni žig). Vloge za dodelitev
sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova s pripisom
»ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«.
VI. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
30. 9. 2004 v prostorih Občine Dobrova-Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan občine DobrovaPolhov Gradec.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno
pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8
dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se
zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v
nepravilno opremljenih ovojnicah.
VII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine Dobrova–Polhov Gradec v roku 30 dni po izteku razpisanega roka z odločbo. Hkrati bodo upravičenci
pozvani k podpisu pogodb.
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.
Občina Dobrava–Polhov Gradec

Javne dražbe
Št. 4652-150/2003
Ob-17822/04
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih
in postopku za prodajo stanovanjskih hiš,
stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in drugih delov stavb (Uradne objave,
19/94), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem občin
(Uradni list RS, št. 12/03), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 47/99, 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02) ter sklepa
Občinskega sveta mestne občine Koper št.
K4652-150/2003 z dne 12. 2. 2004 in 17. 6.
2004 razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 19. 7. 2004 ob 9.30, v
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10
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– pritličje, za prodajo naslednjih nepremičnin,
ki so v lasti Mestne občine Koper:
1. Nepremičnina, v naravi starejša dotrajana stanovanjska hiša na naslovu Srgaši
b.š., stoječa na parc. št. 1608 k.o. Gažon,
s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri
57 m2 in dvoriščem v skupni izmeri 137 m2
ter koristno površino hiše 72,98 m2, za izklicno ceno 3,134.584 SIT.
2. Nepremičnina, v naravi dotrajano gospodarsko poslopje na naslovu Koštabona
b.š., stoječa na parc. št. 2841 k.o. Koštabona, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 26 m2, za izklicno ceno 797.296 SIT.
3. Poslovni prostor v Kopru, Veluščkova
ul. št. 2, v izmeri 14,85 m2, ki leži na parceli
št. 430/4, k.o. Semedela, za izklicno ceno
2,541.719,33 SIT, obstoječa namembnost
pisarniške dejavnosti;
4. Poslovni prostor v Kopru, Vojkovo
nabr. št. 35, v izmeri 87 m2, ki leži na parceli št. 432/2, k.o. Koper, za izklicno ceno
17,836.080,65 SIT, neusposobljen poslovni
prostor;
5. Poslovni prostor v Spodnjih Škofijah
št. 182, v izmeri 58,95 m2, ki leži na parceli št. 198/1, k.o. Škofije, za izklicno ceno
13,789.784,05 SIT, obstoječa namembnost
specializirane trgovine z neživili;
6. Poslovni prostor v Kopru, Volaričeva
ulica 2, parc. št. 668/1, vložek 1184, k.o.
Koper, stavbišče 94 m2 in dvorišče 28 m2, za
izklicno ceno 38,515.100 SIT.
7. Parcela št. 3172/4 k.o. Kubed v izmeri
866 m2 za izhodiščno ceno 3,593.072,65 SIT
(vrednost zemljišča brez DDV).
8. Izklicne cene so izračunane na dan
31. 5. 2004. Vrednosti se revalorizirajo
na dan objave javne dražbe z indeksom
IGM-povprečni indeks za stanovanjsko
gradnjo.
9. Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
10. V ceno nepremičnine-zemljišča pod
točko 7. ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
11. Vknjižba nepremičnine pod 1. točko
bo možna po izdelavi etažnega načrta stavbe, katerega stroške izdelave plača kupec.
12. Nepremičnini pod 1. in 2. točko sta
zasedeni.
13. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno je 10.000 SIT.
14. Poslovne površine v mestnem jedru
se ne smejo uporabljati za dejavnosti, ki
presegajo s predpisi dovoljene emisije za
bivalno okolje, proizvodne dejavnosti, samostojna skladišča, ki niso vezana na dejavnosti
v neposredni bližini, dejavnosti, ki zahtevajo
odvoz in dovoz blaga s tovornimi vozili v nasprotju z določili odloka o posebnih prometnih
površinah mesta Koper in dejavnosti, ki so vezane na potrebo po novih parkirnih mestih.
15. Kupci morajo imeti poravnane vse obveznosti do prodajalca.
16. Kupec dotrajanega ali neusposobljenega poslovnega prostora mora takoj po
podpisu pogodbe pristopiti k prenovi le-tega
in prostor prilagoditi za dejavnost, ki je iz urbanističnega in prostorskega vidika najbolj
primerna; kršitev te določbe je lahko razlog
za odstop od kupoprodajne pogodbe.
17. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
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sklicem na številko 200100-1 ter dokazilo o
vplačilu predložiti na javni dražbi.
18. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
v najkasneje 30. dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka
za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih
stroškov, v korist lastnika.
19. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh po overitvi pogodbe pri
notarju, oziroma po izstavitvi računa na
podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper.
20. Zastopniki fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
21. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v
petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.
22. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
23. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
24. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra.
25. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
26. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovo-

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-16/03-11

Ob-18141/04

Preklic
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, preklicuje objavo javnega natečaja za uradniško delovno
mesto svetovalec v Oddelku za gospodarstvo,
kmetijstvo in občo upravo v izpostavi Vič-Rudnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
53 dne 14. 5. 2004, št. objave 110-16/03-8.
Upravna enota Ljubljana
Ob-17819/04
Na podlagi 44. člena Statuta Doma počitka Metlika in sklepa sveta zavoda z dne
15. 6. 2004 razpisujemo prosto delovno
mesto
strokovnega vodja v zavodu – v obsegu
ene polovice delovnega časa, za mandatno
obdobje štiri leta.
Kandidati za strokovnega vodja morajo
poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– višja ali visoka izobrazba v skladu
z drugim odstavkom 56. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZSV-UPB1)
– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– poznavanje področje dejavnosti,
– predložitev programa strokovnega
dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi
razpisa poslati na naslov: Dom počitka Me-

lila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine.
27. Zemljišče pod 7. točko se nahaja
na ureditvenem območju za poselitev na
območju stavbnih zemljišč v naselju (Beli
kamen – Gračišče), ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Vanganel (Uradne objave, št. 20/93)
in Odloka o ugotovitvi, katere sestavine
prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju
s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 54/01).
28. Terminski plan za izgradnjo objekta na
zemljišču pod 7. točko s tem, da rok za začetek gradnje objekta (objektov) ne sme biti
daljši od 3 let od nakupa stavbnega zemljišča
in rok dokončanja objekta (objektov) in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od 5 let od pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje objekt, ki
ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka
sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe
o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega
zemljišča ne izpolni roka iz te točke razpisa
in uveljavlja nastalo škodo.
Vse informacije v zvezi z nepremičninami,
ki se prodajajo, dobijo interesenti na Uradu
za nepremičnine Mestne občine Koper, ali po
tel. 05/664-62-85.
Mestna občina Koper

tlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako
»prijava na razpis«. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.
Dom počitka Metlika
Št. 033-0-3/2004-91
Ob-17820/04
I. Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
načelnik Upravne enote Ljutomer objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji referent v Oddelku za kmetijstvo,
gospodarstvo in družbene zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivih: višji referent III,
višji referent II, višji referent I.
Naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji;
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc;
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba (VI)
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– dokazilo o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazil o pridobljenih znanjih,
– potrdilo ali izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
izjava kandidata o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Upravne enote Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Upravna enota Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer s pripisom »javni natečaj – višji referent«.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-94-13 pri Jožici Onišak
Ratiznojnik.
II. Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02 in 110/02) načelnik Upravne enote Ljutomer objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za uradniško delovno mesto pripravnik – svetovalec III in sicer za
čas usposabljanja za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednji pogoj:
– izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– dokazilo o izobrazbi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Upravna enota Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-94-13 pri Jožici Onišak
Ratiznojnik.
Upravna enota Ljutomer
Ob-17821/04
Visoka komercialna šola Celje, Lava 7,
3000 Celje, razpisuje prosti delovni mesti:
1) pomočnik direktorja,
2) referent za študentske zadeve.
Kandidati pod točko 1) morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pridobljena izobrazba – univerzitetni
diplomirani ekonomist,
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– pridobljen naziv predavatelj višje šole,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju šolstva.
Kandidati pod točko 2) morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– VI. stopnja strokovne izobrazbe – smer
poslovni sekretar,
– znanje računalništva,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Visoka komercialna šola
Celje, Lava 7, 3000 Celje.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Visoka komercialna šola Celje
Ob-17962/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec v Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
arhitekturne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen 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 alinee;
– obvladovati morajo osnove računalniških
orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi;
– imeti morajo vozniški izpit B kategorije.
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;
– 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;
– fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Za delovno mesto lahko 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.

71-72 / 2. 7. 2004 /

Stran

4489

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu višji
svetovalec III v prostorih Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in z ustnim razgovorom s kandidatom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (s pripisom: »Javni natečaj višji svetovalec – ne odpiraj«) v roku 8
dni od dne te objave. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem izbirnem postopku. 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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja se
dobijo na Občini Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, na tel. 07/49-91-545 (Ingrid
Molan).
Občina Brežice
Ob-17964/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji referent v Oddelku za prostorsko
načrtovanje in razvoj.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
referent III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu višji referent III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo višjo strokovno izobrazbo
gradbene smeri;
– imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladovati morajo osnove računalniških
orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi;
– imeti morajo vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem 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
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postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega referenta v nazivu višji
referent III v prostorih Oddelka za prostorsko
načrtovanje in razvoj Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in z ustnim razgovorom s kandidatom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (s pripisom: »Javni natečaj višji referent – ne odpiraj«) v roku 8 dni
od dne te objave. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku. 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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja se
dobijo na Občini Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, na tel. 07/49-91-545 (Ingrid
Molan).
Občina Brežice
Št. 04-40438
Ob-17967/04
Občina Domžale objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave na Oddelku za premoženjske zadeve.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani politologi, smer obramboslovje;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– poznati morajo delo z računalnikom;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– 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.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Domžale, Urad županje,
Pravna in kadrovska služba, Ljubljanska 69,
Domžale, in sicer v roku 8 dni od dneva te
objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Karla Barlič, tel.
01/72-20-100.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave.
Občina Domžale
Št. 132/04
Ob-17969/04
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
inšpektorja/ice v Območni enoti Novo
mesto.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektor/ica III. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih inšpektor/ica III,
inšpektor/ica II in inšpektor/ica I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba živilsko tehnološke smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na sedežu
Območne enote Novo mesto, Kočevarjeva 1,
Novo mesto.
Kandidate vabimo, da pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj” in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov:
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
Parmova 33, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: zdravstveni.inspektorat@gov.si.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po
tel. 01/28-03-809. Kandidate bomo o izbiri
obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Št. 103-17/2004-5
Ob-17973/04
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 zdravje
na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-18/04 z dne 25. 5. 2004 objavlja javni
natečaj za položaj

direktorja Uprave Republike Slovenije
za varstvo pred sevanji.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo s
specializacijo medicinske ali druge ustrezne
naravoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– 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 »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni 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,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom
ali/in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za direktorja Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu podsekretarja na sedežu organa v Ljubljani, Parmova 33.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
varstvo pred sevanji bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije,
Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 30 dni
od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Jože Romšek, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana,
tel. št. 01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdala 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 zdravje
Su 210101/2004
Ob-17982/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj objavlja javni natečaj za tri prosta uradniška delovna mesta
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: višji pravosodni
svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II
in višji pravosodni svetovalec I.

Št.

2. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje osnov uporabe osebnega računalnika,
– znanje enega svetovnega jezika.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/27-11-200,
pri vodji urada predsednice Okrajnega sodišča v Kranju.
Okrajno sodišče v Kranju
Št. 125/2004
Ob-17994/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
vodja kabineta predsednika – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat nima tega izpita, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv,
– znanje dveh svetovnih jezikov,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
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– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Računskega sodišča Republike
Slovenije.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Računsko sodišče Republike
Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana,
s pripisom “za javni natečaj” in z navedbo
delovnega mesta, in sicer v roku 8 dni od
objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi pri Ivici Podlipnik Dregarič (tel.
01/478-58-14).
Računsko sodišče RS
Št. 111-02-45-48/2004-01-924 Ob-17997/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostih delovnih mest:
Davčni urad Novo mesto
1. pripravnik – svetovalec v oddelku za
odmero in kontrolo fizičnih oseb
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist;
2. pripravnik – svetovalec v oddelku za
pravne naloge
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik;
3. pripravnik – referent za administrativno izterjavo v referatu za izterjavo
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
strokovnega upravnega izpita.
Pogoji za opravljanje dela:
– ekonomski tehnik.
Davčni urad Koper
4. vodja oddelka – višji svetovalec v
oddelku za odmero in kontrolo fizičnih
oseb
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 8 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugi odstavek 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom za delovna mesta pod št. 1. do 3. bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10
mesečnega pripravništva za pripravnika-svetovalca ter 8 mesečnega pripravništva za pripravnika-referenta za administrativno izterjavo, ter s polnim delovnim časom.
Z izbranim javnim uslužbencem za delovno mesto pod št. 4 bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s
predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje (za delovno mesto pod št. 4).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh
od objave na naslov, kjer se bodo navedena
delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1. do 3.: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska c. 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 4: DURS, DU Koper, Ferrarska
30, 6000 Koper.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in
navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1-3: Marko Fabjančič,
tel. 07/371-96-90,
– pod št. 4: Lorijana Koljenšič,
tel. 05/610-80-41.
Davčna uprava RS
Št. 120-00-4/2004
Ob-17998/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
ter 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04) direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta in pripravniškega delovnega mesta
1. svetovalca v Sektorju za gospodarsko ureditev in javne finance.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo na
tem delovnem mestu javne naloge izvrševal
v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit iz
javne uprave);
– znanje tujega jezika.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– poznavanje in uporaba programov na
PC.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delo se bo opravljalo na sedežu službe.
Število prostih delovnih mest: 1.
2. pripravnika – svetovalca III v Oddelku za pravno redakcijo Sektorja za evropske zadeve in mednarodno javno pravo.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave, za uradniško
delovno mesto svetovalec III v Oddelku za
pravno redakcijo Sektorja za evropske zadeve in mednarodno javno pravo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno morajo obvladati vsaj en tuj
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.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– poznavanje in uporaba programov na
PC.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen časa 10 mesecev, s
polnim delovnim časom v prostorih Oddelka za pravno redakcijo na Tržaški cesti 21
v Ljubljani.
Število prostih delovnih mest: 1.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanje v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za uradniško 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.
V skladu s šestim odstavkom 54. člena
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 58/02 in 109/03) lahko za uradniško
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
imajo za 1 leto krajše delovne izkušnje kot
3 leta in 8 mesecev, pod pogojem, da imajo
opravljen pravniški državni izpit.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave s telefonsko številko in dokazili o
izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
na naslov: Služba Vlade RS za zakonodajo,
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.svz@gov.si, v roku 8 dni od dne
objave v Uradnem listu RS oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku osmih dni po opravljeni izbiri. 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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Urški Nardoni, na tel.
01/24-11-824 ali na elektronskem naslovu:
ursa.nardoni@gov.si.
Vlada Republike Slovenije
Služba za zakonodajo
Ob-17999/04
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična
gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid,
objavlja naslednja prosta delovna mesta:
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1. dveh učiteljev latinskega in grškega
jezika.
Pogoji za opravljanje dela:
– končan univerzitetni študijski program iz
latinskega in grškega jezika,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit,
– obvladanje slovenskega knjižnega
jezika.
2. učitelja latinskega in španskega
jezika.
Pogoji za opravljanje dela:
– končan univerzitetni študijski program iz
latinskega in španskega jezika,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit,
– obvladanje slovenskega knjižnega
jezika.
3. knjižničarja.
Pogoji za opravljanje dela:
– končan univerzitetni študijski program iz
bibliotekarstva oziroma,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja splošno izobraževalnih ali strokovno teoretičnih
predmetov ali svetovalnega delavca in je
opravil študijski program za izpopolnjevanje
iz bibliotekarstva,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit,
– obvladanje slovenskega knjižnega
jezika.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2004.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi na naslov: Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23,
1210 Ljubljana-Šentvid.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
zakonitem roku.
Zavod sv. Stanislava
Škofijska klasična gimnazija
Št. 102-04-68/03
Ob-18000/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec v Občinski upravi
Mestne občine Ptuj.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec I, višji
svetovalec II in višji svetovalec III. Uradnik bo
naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– 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:

Št.

– 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 alinee;
– 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02) 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 naveden
izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu višji
svetovalec III 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 te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne te objave. 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-18001/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
referent za zdravstveno zavarovanje
oseb brez prejemkov.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih referent I, referent II in
referent III. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu referent III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo srednjo izobrazbo ekonomske ali družboslovne smeri;
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– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(strokovni upravni izpit);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna uporabniške programe v okolju Windows.
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 alinee;
– ustrezne reference oziroma dokazila za
znanje dela z računalnikom.
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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, 56/02 in 110/02)
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto naveden
izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu referenta za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov v nazivu referent III 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 te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne te objave. 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. 72
Ob-18003/04
Svet Varstveno delovnega centra Krško
Leskovec (VDC), Ulica Staneta Žagarja 4,
8273 Leskovec, na podlagi 29. člena Statuta Varstveno delovnega Centra Krško-Leskovec, 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l.
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RS, št. 12/91) in sklepa Sveta zavoda Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec z
dne 28. 6. 2004 objavlja razpis za delovno
mesto
direktorja/ice zavoda Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje določene v 56. oziroma 69. členu in
57. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 41/99,
26/01 in 6/02) in v skladu s 15. in 16. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Direktorja/ico imenuje Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– priložiti program dela VDC.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom, pošljejo kandidati/ke v roku 8 dni
po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Varstveno delovni center Krško Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, z
oznako »Za razpis direktorja/ice«.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
Svet ne bo obravnaval.
Prijavljeni kandidati/ke bodo obveščeni v
zakonitem roku, oziroma v 8 dneh po prejemu soglasja k imenovanju direktorja/ice, ki
ga poda minister za delo, družino in socialne
zadeve.
Varstveno delovni center
Krško-Leskovec
Su 10101/2004
Ob-18005/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec v pravosodju – vodja
skupne kadrovske službe.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: višji svetovalec v
pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju
in višji svetovalec v pravosodju I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave in
izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje osnov uporabe osebnega računalnika.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/27-11-200,
pri vodji urada predsednice Okrožnega sodišča v Kranju.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 122-17/2004
Ob-18007/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
podsekretar v Sektorju za investicije,
ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Naloge:
– oblikovanje novih sistemskih rešitev na
področju gospodarjenja z nepremičninami,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov ter mejnih
prehodov,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in pisarniške opreme za kompleksne projekte,
– priprava predloga načrta nabav.
Pogoj:
– univerzitetna izobrazba (VII), smer: pravna, ekonomska, tehnična,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit (državni izpit iz javne
uprave),
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– višja raven znanja tujega jezika,
– znanje računalniških programov s področja dela.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazil o izpolnjevanju funkcionalnih znanj,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo ali izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
izjava kandidata o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu podsekretar v nazivu podsekretar v prostorih Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo
z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
“za javni natečaj za prosto delovno mesto,
številka 122-17/2004” na naslov: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, p.p. 644,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Terezija Pesrl, zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 01/478-18-80.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Tu 58/2004-19
Ob-18009/04
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 1 prosto delovno mesto.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III. Naloge na
tem delovnem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
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Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Organ in kraj
opravljanja dela: Okrožno državno tožilstvo v
Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na zgoraj navedeni naslov,
s pripisom za javni natečaj. Kandidati bodo
pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o
izbiri.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Št. 111-02-24/2004
Ob-18029/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za finance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-36/2004 z dne 17. 6.
2004 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zakladništvo v Ministrstvu za finance.
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;
– imeti morajo opravljen 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 alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;

Št.

– 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.
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
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, 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.
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 v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za zakladništvo v Ministrstvu za
finance imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za zakladništvo v Ministrstvu za finance 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.
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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 15
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 01/426-30-57. 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 finance
Št. 111-02-24/2004
Ob-18030/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za finance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-35/2004 z dne 17. 6.
2004 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
finančni sistem v Ministrstvu za finance.
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;
– imeti morajo opravljen 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 alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– 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.
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,
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merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, 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.
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 v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za finančni sistem v Ministrstvu
za finance imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za finančni
sistem v Ministrstvu za finance 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 15
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije Nevenka Črešnar-Pergar, Aktiva invest, d.o.o., tel. 01/566-46-71.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 finance
Št. 111-02-24/2004
Ob-18033/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za finance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-38/2004 z dne 17. 6.
2004 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
proračun in javno računovodstvo v Ministrstvu za finance.
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;
– imeti morajo opravljen 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 alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– 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.
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
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, 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.
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 v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za proračun in javno računovodstvo v Ministrstvu za finance imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu
organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za proračun in javno računovodstvo v Ministrstvu za
finance 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 15
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Grega Virant, Ministrstvo za notranje zadeve, Šmarinska 152,
Ljubljana, tel. 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 finance

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 111-02-24/2004
Ob-18270/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
finance na podlagi sklepa Uradniškega sveta
številka 9064-37/2004 z dne 17. 6. 2004 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
sistem davčnih, carinskih in drugih javnih
prihodkov v Ministrstvu za finance.
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;
– imeti morajo opravljen 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 alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– 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.
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
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni strani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega 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
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v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za sistem davčnih, carinskih in
drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv v
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za sistem
davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
v Ministrstvu za finance 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 15
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Zdravko Melanšek, Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 041/646-411. 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 finance
Št. 111-02-22/2004
Ob-18295/04
Na podlagi drugega odstavka 191. člena,
prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) minister za finance
na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-44/2004 z dne 17. 6. 2004 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Davčne uprave
Republike Slovenije.
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Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge družboslovne
smeri;
– imeti morajo najmanj 16 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– obvladati morajo računalniške programe;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– 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;
– znanje vsaj enega tujega jezika se
dokazuje z ustreznim dokazilom oziroma
potrdilom ali kako drugače, kar pojasnijo v
razgovoru s posebno natečajno komisijo;
– fotokopijo dokazila o opravljenem seminarju oziroma izobraževanju s področja poznavanja računalniških programov oziroma
izjava prijavljenega kandidata o izpolnjevanju pogoja z opisom poznavanja računalniških programov.
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
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, 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,
– strokovno uveljavljenost na področju,
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– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Pri znanju vsaj enega tujega jezika, se kot
tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali izjemoma drugi tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Davčne uprave Republike Slovenije imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu višjega sekretarja na sedežu organa v Ljubljani, Šmartinska 55.
Generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije 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 15
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije Nevenka Črešnar-Pergar, Aktiva invest, d.o.o., tel. 01/566-46-71.
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 finance
Št. 111-02-29/2004/1
Ob-18290/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik v Službi za kadre in organizacijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi za
kadre in organizacijo Ministrstva za finance,
Prežihova 4, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-29/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 111-02-32/2004/1
Ob-18291/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik v Uradu za javno računovodstvo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu za
javno računovodstvo Ministrstva za finance,
Jesenkova 3, Ljubljana.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-32/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 111-02-30/2004/1
Ob-18292/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
napovedovanje fiskalnih tokov.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za
napovedovanje fiskalnih tokov Ministrstva za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-30/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 111-02-28/2004/1
Ob-18293/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
svetovalec – pripravnik v Službi za informacijsko tehnologijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi
za informacijsko tehnologijo Ministrstva za
finance, Cankarjeva 18, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-28/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 111-02-31/2004/1
Ob-18294/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik v Sektorju
glavne knjige zakladnice.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pra-

vnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju glavne knjige zakladnice Ministrstva za
finance, Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-31/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 356/04
Ob-18053/04
I. Na podlagi določb 24. in 43. člena Statuta in sklepa Sveta Kliničnega centra z dne
22. 6. 2004, Klinični center Ljubljana ponovno razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja SPS Kirurška
klinika.
Za strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
Svet KC bo imenoval strokovnega direktorja SPS Kirurška klinika na predlog
Strokovno-poslovnega sveta SPS Kirurška
klinika za dobo 4 let.
II. Na podlagi določb 24. in 51. člena Statuta in sklepa Sveta Kliničnega centra z dne
22. 6. 2004, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto
predstojnika Kliničnega inštituta za
medicino dela, prometa in športa.
Za predstojnika kliničnega inštituta lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da predloži program dela in razvoja kliničnega inštituta.
Svet KC bo imenoval predstojnika kliničnega inštituta na predlog Strokovnega sveta
KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija kliničnega inštituta za dobo 4 let.
III. Na podlagi določb 24. in 51. člena,
v povezavi s 54. členom Statuta in sklepa
Sveta Kliničnega centra z dne 22. 6. 2004,
Klinični center Ljubljana razpisuje delovno
mesto
vodje Službe za alergologijo in revmatske bolezni, SPS Pediatrična klinika.
Za vodjo službe lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

Št.

71-72 / 2. 7. 2004 /

Stran

4499

– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da predloži program dela in razvoja
službe.
Svet KC bo imenoval vodjo službe na
predlog Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija službe za
dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev s programom dela in razvoja organizacijske enote, naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa, na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana –
s pripisom »za razpisno komisijo« z navedbo
delovnega mesta za katerega kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 111-78/04-0515
Ob-18119/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-77/04-0515
Ob-18120/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 35/97,
87/97, 31/00, 33/00 in 24/2001):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Gornja
Radgona.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258. d člena zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258.e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-16/03-11
Ob-18140/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Upravna enota Ljubljana javni natečaj za naslednje uradniško delovno mesto
vodje oddelka za okolje in prostor ter
premoženjsko pravne zadeve v izpostavi
Center, na katerem se delo lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec II ali I.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene smeri, 8 let delovnih izkušenj, državni izpit
iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega
postopka, trimesečno poskusno delo.
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Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje določene v Zakonu o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni vlogi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu (kolikor ga imajo, sicer bodo
morali izbrani kandidati izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– 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.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74 in 01/306-31-81.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana
Št. 423/04
Ob-18142/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
višje/ga svetovalca/ke II v Oddelku za
umetnost, ki se lahko opravlja v nazivu
višji svetovalec II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.
Kratek opis delovnih nalog:
– spremljanje in evalvacija stanja na področju arhitekture in oblikovanja ter predlaganje ukrepov,
– priprava razvojnih projektov na področju
arhitekture in oblikovanja,
– koordinacija dela s pokrivanega področja in dajanje strokovnih podlag s področij likovnih umetnosti, arhitekture in oblikovne kulturne dediščine ter medresorsko
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usklajevanje tvorne krajinske arhitekture in
urbanizma,
– vodenje projektov za izboljšanje infrastrukturnih in ustvarjalnih pogojev izvajalcev,
– oblikovanje pogojev in kriterijev za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov na področju.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri ali visoka izobrazba
organizacijske smeri:
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo višje znanje enega tujega
jezika in osnovno znanje še enega tujega
jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopija dokazila o višjem znanju tujega jezika;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal ali delal v tujini oziroma z dokazilom o opravljenem tečaju tujega
jezika na najmanj IV. stopnji, z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje
v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja.

Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu višje/ga
svetovalca/ke, in sicer dela in naloge višje/ga
svetovalca/ke II v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava
na razpis – višji svetovalec II DM 200 ali na
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 422/04
Ob-18143/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
višje/ga svetovalca/ke III v Oddelku za
dediščino, ki se lahko opravlja v nazivu
višji svetovalec III, II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Kratek opis delovnih nalog:
– sodelovanje pri pripravi analiz, razvojnih projektov in predpisov na pokrivanem
področju;
– priprava posamičnih informacij za potrebe vodstva ministrstva in predlogov informacij za potrebe javnosti;
– spremljanje realizacije vsebin (so)financiranih programov in projektov, ugotavljanje
odmikov in predlaganje ustreznih ukrepov;
– sodelovanje v postopkih programskih in
projektnih javnih razpisov;
– sodelovanje pri delu strokovno-posvetovalnih teles ministrstva za pokrivano
področje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
družboslovne smeri, arhitekturne ali druge
ustrezne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– imeti morajo višje znanje enega tujega
jezika in osnovno znanje še enega tujega
jezika;
– obvladati morajo aplikativne programe
z osebnim računalnikom;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave) in strokovnem izpitu iz upravnega
postopka;
– fotokopija dokazila o višjem znanju tujega jezika;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– fotokopija dokazila o obvladovanju
aplikativnih programov z osebnim računalnikom;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje
in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani
kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal ali delal v tujini oziroma z dokazilom o opravljenem tečaju tujega
jezika na najmanj IV. stopnji, z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje
v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu višje/ga
svetovalca/ke, in sicer dela in naloge višje/ga
svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici:
»Prijava na razpis – višji svetovalec III_dediščina« ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlova-
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nje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 424/04
Ob-18144/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
podsekretarja/-ke v Oddelku za umetnost, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom.
Kratek opis delovnih nalog:
– spremljanje in evalvacija stanja na
področju likovnih umetnosti ter predlaganje
ukrepov,
– priprava razvojnih projektov na področju
likovnih umetnosti,
– vodenje projektov za izboljšanje infrastrukturnih in ustvarjalnih pogojev izvajalcev,
– oblikovanje pogojev in kriterijev za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov na področju,
– sodelovanje pri pripravi analiz na področju likovnih umetnosti,
– vodenje mednarodnega sodelovanja na
področju likovnih umetnosti v okviru ministrstva in sodelovanje s subjekti izven MK pri
realizaciji skupnih projektov,
– sodelovanje pri pripravi in izvajanju
skupnih evropskih projektov,
– spremljanje realizacij vsebin (so)financiranih programov in projektov ter ugotavljanje
odmikov in predlaganje ustreznih ukrepov,
– izvajanje programskih in projektnih javnih razpisov in javnih pozivov, skrbništvo odločb in pogodb ter spremljanje vsebinske in
finančne realizacije odločb in pogodb.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri ali visoka strokovna s
specializacijo ali visoka strokovna z magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo višje znanje enega tujega
jezika in osnovno znanje še enega tujega
jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopija dokazila o višjem znanju tujega jezika;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje
in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani
kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal ali delal v tujini oziroma z dokazilom o opravljenem tečaju tujega
jezika na najmanj IV. stopnji, z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje
v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka
bo delo opravljal-a na delovnem mestu
podsekretarja/-ke v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z
obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – podsekretar DM198« ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 15
dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od
objave na internetni strani Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na internetni strani Ministrstva za kulturo. 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 3-mesečnim
poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Ob-18253/04
Popravek
V javnem razpisu za javno zbiranje ponudb za prodajo objekta v Podsabotinu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70 z dne
28. 6. 2004, Ob-17239/04, stran 4387, se naslov pravilno glasi: Javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v Podsabotinu.
Občina Brda
Ob-18134/04
Na osnovi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
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 in
30/02, 56/02 in 110/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03),
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana,
razpisuje
sofinanciranje splošne svetovalne
dejavnosti
s področja varstva potrošnikov, splošne
svetovalne dejavnosti v kombinaciji s
specializiranim svetovanjem s področja
finančnih storitev ter projektov
za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov za obdobje od 1. 7. do
31. 12. 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo vlagatelji
I. Predmet:
– sklop A – izvajanje splošne svetovalne
dejavnosti s področja varstva potrošnikov,
– sklop B – izvajanje splošne svetovalne
dejavnosti v kombinaciji s specializiranim
svetovanjem s področja finančnih storitev,
– sklop C – priprava izobraževalne brošure s področja najemanja potrošniških
kreditov ter projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov s stanovanjskega
področja in s področja javnih storitev.
II. Pogoji in merila
1.1. Splošni pogoji za vse sklope (A, B
in C)
Na razpis se lahko prijavijo potrošniške
organizacije, ki:
– so vpisane v register potrošniških
organizacij pri Uradu RS za varstvo potrošnikov,
– imajo izpolnjene pogodbene obveznosti do urada,
– bodo predložile izpisek iz registra društev oziroma sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev,
– bodo priložile svoje reference.
1.1.1 Posebni pogoji sodelovanja za posamezne sklope
Sklop A – splošna svetovalna dejavnost
s področja varstva potrošnikov:
– vlagatelj mora razpolagati z ustrezno
velikimi, opremljenimi poslovnimi prostori, v
katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost
in ki niso namenjeni bivanju (stanovanje);
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– vlagatelj mora imeti za svetovanje na
razpolago telefonsko številko fiksne telefonije;
– vlagatelj mora razpolagati z aktivno
elektronsko pošto;
– vlagatelj mora imeti za svetovanje
zaposlenega enega svetovalca, univ. dipl.
prav., za 40 ur tedensko, oziroma dva svetovalca, od katerih mora imeti zaposlenega
enega univ. dipl. prav., za najmanj 20 ur
tedensko in enega svetovalca, ki je lahko
strokovnjak z drugega področja, z vsaj VI.
izobrazbeno stopnjo in vsaj dveletnimi izkušnjami na področju svetovanja potrošnikom;
– vlagatelj mora imeti s svetovalcem
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 40 ur
tedensko; v primeru, da ima zaposlena dva
svetovalca, mora imeti z univ. dipl. prav.
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali drugo
ustrezno pogodbo za najmanj 20 ur tedensko, z drugim svetovalcem pa pogodbo o
zaposlitvi ali drugo ustrezno pogodbo za ne
več kot 20 ur tedensko;
– vlagatelj mora izvajati svetovalno dejavnost za vso Slovenijo 40 ur tedensko, po
telefonu, po faksu, po klasični in elektronski
pošti ter osebno, od tega tedensko najmanj
20 ur po telefonu in najmanj 4 ure osebno;
– vlagatelj mora predložiti načrt svetovalne dejavnosti;
– vlagatelj, ki ima svetovalne pisarne na
več lokacijah, lahko vloži vlogo za izvajanje
svetovalne dejavnosti samo na eni lokaciji;
– vlagatelj mora mesečno objavljati urnik
obratovanja v vsaj enem tiskanem mediju;
– vlagatelj mora priložiti predračun stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti;
– vlagatelj mora prevzeti v reševanje
vse od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov, ter o njihovem reševanju naročniku poročati.
Sklop B – splošna svetovalna dejavnost
v kombinaciji s specializiranim svetovanjem
s področja finančnih storitev:
– vlagatelj mora razpolagati z ustrezno
velikimi, opremljenimi poslovnimi prostori, v
katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost
in ki niso namenjeni bivanju (stanovanje);
– vlagatelj mora imeti za svetovanje na
razpolago telefonsko številko fiksne telefonije;
– vlagatelj mora razpolagati z aktivno
elektronsko pošto;
– vlagatelj mora imeti za svetovanje
zaposlena dva svetovalca, univ. dipl. prav.
vsakega za 40 ur tedensko, ali enega univ.
dipl. prav., za 40 ur tedensko in enega strokovnjaka s področja finančnih storitev, s VII.
izobrazbeno stopnjo, za 40 ur tedensko;
– vlagatelj mora imeti s svetovalcem,
univ. dipl. prav., sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, z drugim svetovalcem pa pogodbo o
zaposlitvi ali drugo ustrezno pogodbo;
– vlagatelj mora izvajati splošno svetovalno dejavnost za vso Slovenijo, 40 ur
tedensko, po telefonu, po faksu, klasični
in elektronski pošti ter osebno, od tega
najmanj 20 ur po telefonu in najmanj 4 ure
osebno;
– vlagatelj mora izvajati specializirano
svetovanje s področja finančnih storitev 40
ur tedensko, po faksu, klasični, elektronski
pošti in osebno, od tega najmanj 4 ure
osebno;
– vlagatelj mora predložiti načrt svetovalne dejavnosti;
– vlagatelj mora mesečno objavljati urnik
obratovanja v vsaj enem tiskanem mediju;

– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti;
– vlagatelj mora prevzeti v reševanje
vse od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov ter o njihovem reševanju naročniku poročati.
Sklop C – priprava in izdaja izobraževalne brošure za potrošnike v zvezi z najemanjem potrošniških kreditov ter drugi
projekti za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov:
– vlagatelj mora predložiti izpolnjen razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju;
– vlagatelj mora predložiti dispozicijo
projekta;
– vsebina in cilji projekta morajo biti
skladni s predmetom javnega razpisa;
– vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi
kadri za izvedbo projekta;
– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov, iz katerega bo razvidna struktura
stroškov;
– vlagatelj mora, razen v primeru izobraževalne brošure za potrošnike v zvezi z
najemanjem potrošniških kreditov, izkazovati, da zagotavlja 20% sredstev iz lastnih
sredstev ali drugih neprofitnih virov.
Merila:
Sklop A in sklop B
Merilo
1

2

3
4

5

Reference vlagatelja
1. število let svetovanja s področja
varstva potrošnikov (maks. 10 točk)
2. raven delovanja (maks. 10 točk)
3. delo na področju svetovalne dejavnosti (maks. 10 točk)
4. delo na področju projektnih aktivnosti (maks. 10 točk)
5. sodelovanje pri pripravi zakonodaje
(maks. 10 točk)
Doseganje ciljne javnosti
1. prisotnost v nacionalnih in/ali lokalnih medijih (maks. 5 točk)
2. objavljanje obratovalnega časa v
medijih (maks. 5 točk)
3. interaktivna spletna stran (maks.
5 točk)
Pridobivanje sredstev za delovanje iz
drugih neprofitnih virov
Načrt svetovalne dejavnosti
1. strokovne podlage in organizacija
dela
Sedem ali več ur osebnega svetovanja
Skupaj

Št.
točk
50

15

10
15

10

100

Sklop C
Merilo
1.

Reference vlagatelja
1. znanje na področju predlaganega
projekta (maks. 20)
2. izkušnje pri vodenju projektov
(maks. 10 točk)
3. raven delovanja (maks. 10 točk)
4. sodelovanje pri zakonodaji (maks.
10 točk)

Št.
točk
50
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2.

3.

Dispozicija projekta
1. doseganje ciljnih javnosti (maks.
15 točk)
2. načrtovane aktivnosti, cilji in pričakovani rezultati projekta (maks.
15 točk)
3. strokovne in zakonske podlage za
izvedbo projekta (maks. 10 točk)
Sodelovanje z drugimi NVO
(maks.10 točk)
Skupaj

40

Št.

naslovu: http://www.gov.si/uvp/razpisi-razpisi-html. Dodatna navodila so na voljo na
tel. 01/478-36-18, Dražen Jeremić.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-17823/04
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana razpisuje

10
100

3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Višina sredstev, ki so na razpolago za
izvajanje programa varstva potrošnikov je
19,303.976 SIT, od tega za:
– sklop A in za sklop B okvirno
17,500.000 SIT,
– sklop C okvirno 1,803.976 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in polni naslov: predložena
vloga mora biti v zapečatenem ovitku dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vloge morajo
biti poslane oziroma dostavljene tako, da jih
bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 19. 7. 2004 do 11. ure. Ovitek
mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga
– Javni razpis za sofinanciranje splošne
svetovalne dejavnosti s področja varstva
potrošnikov, splošne svetovalne dejavnosti
v kombinaciji s specializiranim svetovanjem
s področja finančnih storitev ter projektov za
obveščanje in izobraževanje potrošnikov«.
Vlagatelj mora obvezno označiti, za kateri
sklop javnega razpisa (A, B, in C) se prijavlja. Če se vlagatelj prijavlja na več sklopov
razpisa, mora vsako vlogo oddati v svojem
ovitku. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja! Nepravočasne ali nepravilno
označene vloge bodo vrnjene ponudnikom.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog: odpiranje vlog bo javno. Strokovna komisija bo
odpirala vloge dne 19. 7. 2004 ob 13. uri v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. V roku dostavljene
in pravilno označene vloge se odpirajo po
vrstnem redu, kot so predložene. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih iz
razpisne dokumentacije. Strokovna komisija
bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla. Vlagatelj, ki v postavljenem roku ne bo na zahtevo
komisije oziroma neposrednega uporabnika
predložil zahtevanih dokumentov, bo izločen
iz nadaljnje obravnave.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo v roku 45 dni od odpiranja
vlog z vročitvijo pisnega sklepa obveščeni o
izidu javnega razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo
– Urada RS za varstvo potrošnikov, VI.
nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 12. uro in na spletnem

javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40).
Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2,
lokacija Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik,
izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo 20 let, ob investicijskem vzdrževanju najemnika. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala
v navedeni nepremičnini je: stanovanjsko
počitniška dejavnost, društvena dejavnost,
povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in
gospodarska dejavnost, ki je povezana s
kmetijsko – gozdarsko dejavnostjo.
b) Lokacija okolica Kranja (ZGS, Območna enota Kranj, kontaktna oseba Franček
Kolbl, tel. 04/202-42-00.
Koča v Mrzli dolini, površina 72 m2, lokacija Mrzla dolina, parc. št. 630/157 k.o.
Lom pod Storžičem, izhodiščna najemnina
300.000 SIT letno. Nepremičnina se oddaja
za dobo 10 let, ob investicijskem vzdrževanju najemnika. Sprejemljiva dejavnost, ki naj
bi se opravljala v navedeni nepremičnini je:
stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost.
c) Lokacija okolica Bleda (ZGS, Območna enota Bled, kontaktna oseba Andrej
Avsenek, tel. 04/575-03-00.
Poslovni prostor Bohinjska Bistrica, površina 90 m2, lokacija sedež KE Bohinj,
Grajska 10, parc. št. 137/1 k.o. Bohinjska Bistrica, izhodiščna najemnina 1,200.000 SIT
letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se
opravljala v navedeni nepremičnini, je mirna poslovna dejavnost.
d) Lokacija okolica Maribora (ZGS, Območna enota Maribor – kontaktna oseba
Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15).
1) Poslovni prostor – dvorana in predprostor, skupna površina 77,29 m2, lokacija
Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna najemnina 1,549.656
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se
opravljala v navedeni nepremičnini, je mirna poslovna dejavnost.
2) Poslovni prostor – pisarna, skupna
površina 14,77 m2, lokacija Tyrševa 15,
Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad.
izhodiščna najemnina 338.448 SIT letno.
Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini, je pisarniška
dejavnost.
2. Vse izhodiščne najemnine so brez
davka na dodano vrednost.
3. Rok za zbiranje ponudb je 23. 8. 2004
do 11. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
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4. Ponudbi morajo fizične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe
pa izpisek iz sodnega registra, iz katerega
je razvidno, da imajo sedež v RS, potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel
blokade TR.
5. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov), matično in davčno številko,
ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni nepremičnini opravljali oziroma namen,
za katerega bi nepremičnino uporabljali.
6. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2004 ob 12. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje in oddaje državnega premoženja in vse ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od dneva
javnega odpiranja ponudb.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina.
Zavod za gozdove Slovenije na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
9. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Nadaljne informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin
interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na
tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/423-54-32 int. 125.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 46502-113/99
Ob-17824/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS št. 72/93-41/02),
17. člena Statuta občine Piran (Uradne objave PN št. 10/99), 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS št. 12/03), sklepa Občinskega sveta občine Piran z dne 29. 5. 2003,
občina Piran, ki jo zastopa županja Vojka
Štular, prof., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
št. 2, 6330 Piran.
II. Predmet prodaje:
– parc. št. 4819/2, po katastrski kulturi
travnik 381 m2 in stan. stav. 19 m2, vl. št.
2193, k. o. Portorož.
Izhodiščna vrednost predmeta prodaje je
11.348.101,33 SIT.
V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek in vsi stroške v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Kupnino je potrebno plačati v enkratnem
znesku, v roku 8 dni od dneva veljavnosti
prodajne pogodbe.
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III. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg
št. 2, Piran, Urad za pravne zadeve, tel. št.
05/671-03-32. Razpisno dokumentacijo je
mogoče prevzeti ali naročiti po pošti od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure na sedežu
Občine Piran ali po telefonu št. 05/671-03-32
oziroma faksu 05/671-03-39 oziroma e-mailu: ana.petkovsek@piran.si; vse ob preložitvi
dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije, ki znaša 15.000 SIT + 20% DDV (3.000
SIT). Znesek razpisne dokumentacije je
potrebno nakazati na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871, pri Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Koper, Koper.
IV. Predmet javnega zbiranja ponudb
je predmet zakupne pogodbe na podlagi
katere ima zakupnik priznano predkupno
pravico.
Nepremičnina je obkrožena s kompleksom kmetijskih zemljišč lasti RS, v upravljanju SKZG RS in nima urejene dostopne poti.V naravi poteka dostopna pot po zemljišču
parc. št. 4819/1, k. o. Portorož, ki je z uveljavitvijo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 10/93, 1/96) postala last Republike
Slovenije in ni predmet prodaje.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Plačilo varščine v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871.
2. Pisna ponudba, z naslednjo vsebino:
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 6 mesecev; kolikor ponudbo
vlaga pooblaščenec pravne osebe, tudi pri
notarju overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe;
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališče oziroma sedež ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno;
– dokazilo o plačani varščini;
– izjava, da se strinja s pogoji razpisa.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
najkasneje v roku 8 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 19. 7. 2004, do
12. ure, na naslov Občina Piran, Tartinijev
trg št. 2, 6330 Piran, pod oznako “Javno
zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
– ne odpiraj!”.
Prodajalec se bo o izbiri ponudnika odločil v roku 10 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalcu ni potrebno upoštevati.
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno je
izključena. Županja oziroma komisija lahko
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
Nepremičnini sta naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom najkasneje v
roku 15 dni po odpiranju.
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Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti prodajno pogodbo v roku 30
dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k
podpisu pogodbe in vplačati kupnino v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa bo zapadla v
korist Občine Piran.
Kolikor se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Piran.
Občina Piran
Št. 71/04
Ob-18016/04
Občina Markovci objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine
Markovci, sprejetega 17. 6. 2004
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Markovci
Predmet prodaje so stavbna zemljišča:
1. parc. št. 265/25 pašnik, v izmeri
3208 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih,
2. parc. št. 262/3 gozd, v izmeri 55 m2,
vpisana v vložku 525 k.o. Nova vas pri
Markovcih,
3. parc. št. 262/4 gozd, v izmeri 253 m2,
vpisana v vložku 525 k.o. Nova vas pri Markovcih,
4. parc. št. 265/11 pašnik, neplodno, v
izmeri 5198 m2, vpisana v vložku 525 k.o.
Nova vas pri Markovcih,
5. parc. št. 258/28 pašnik, gozd, v izmeri
3081 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih,
6. parc. št. 258/20 gozd, v izmeri
1965 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih,
7. parc. št. 258/1 gozd, v izmeri 1748 m2,
vpisana v vložku 525 k.o. Nova vas pri Markovcih,
8. parc. št. 258/2 gozd, v izmeri 1423 m2,
vpisana v vložku 525 k.o. Nova vas pri Markovcih.
Vsa zemljišča se nahajajo v obrtni coni v
Novi vasi pri Markovcih v t.i. Novem Jorku,
ki je v ureditvenem območju P13-01 namenjeno proizvodni dejavnosti, storitveni
dejavnosti, parkirišču in skupnim centralnim
dejavnostim.
Cena za m2 stavbne parcele je
17,44 EUR, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
+ 20% DDV.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja
se plača komunalni prispevek v višini
370 SIT/m2.
V kupnino je vključeno opremljeno stavbno zemljišče, (ceste, fekalna in meteorna
kanalizacija, vodovod, električna napeljava,
CATV in TK ter javna razsvetljava).
Zemljišča se bodo prodala pod naslednjimi plačilnimi pogoji: 2-letni moratorij na
odplačevanje, 3-letna brezobrestna doba
odplačevanja (12 zaporednih tromesečnih
obrokov), vendar se vrednost ohranja v
EUR.
Prodajalec si pridržuje predkupno pravico od dneva 100% plačila za obdobje 5 let
pod enakimi plačilnimi pogoji. Terjatev prodajalca se zaznamuje z vknjižbo zastavne
pravice na nepremičninah, ki so predmet
kupne pogodbe, v zemljiški knjigi se zaznamuje izvršljivost terjatve, zavarovane z

zastavno pravico, ob zapadlosti terjatve se
opravi izvršba zaradi poplačila iz predmeta
zavarovanja.
Ponudbo za nakup zemljišč lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbeniki za nakup zemljišča svoje
pisne ponudbe pošljejo do 12. julija 2004
najkasneje do 12. ure ali jih osebno oddajo
na naslovu Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »ponudba za nakup stavbnih parcel
v obrtni coni – ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 20% od postavljene cene na TRR Občine Markovci številka
01368-0100017763. Položena varščina se
šteje v kupnino. Ponudnikom, ki na razpisu
ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju
javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najkrajši plačilni rok od postavljenega roka plačila.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik. Če kupec v tem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega
zapisa, 50% varščine zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 12. 7. 2004 ob 13. uri na sedežu Občinske uprave Občine Markovci v Markovcih 43, p. Markovci, lahko sodelujejo tudi
ponudniki ali njihovi pooblaščeni s pisnim
pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
Stroške sestave notarskega zapisa, stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo
in druge morebitne stroške plača kupec.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Interesenti za nakup parcel dobijo vse
informacije v zvezi s prodajo na Občinski
upravi Občine Markovci, Markovci 43 ali po
telefonu 02/788-88-80, kontaktna oseba je
Marinka Kolenko in Janko Širec.
Občina Markovci
Št. 032-04/2003-6
Ob-18017/04
Na podlagi 16. člena Statuta Občine
Bovec (Uradno glasilo 6/99), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Bovec, sprejetega
na 3. redni seji dne 13. 3. 2003, Občina
Bovec objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin (zemljišča in
objekta trafo postaje pri Lesni Bovec)
I. Prodajalec: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15.
II. Predmet prodaje je:
– industrijski objekt z nadkritim skladiščem na parceli št. 261 k.o. Bovec, brez prostora, v katerem je transformatorska postaja
družbe Elektro Tolmin;
– funkcionalno zemljišče v približni izmeri
494 m2 na delu parcele št. 261 k.o. Bovec.
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V zvezi s prodajo navedenega industrijskega objekta z nadkritim skladiščem na
parc. št. 261 k.o. Bovec s funkcionalnim
zemljiščem je potrebno izvesti vris objekta
v kataster GURS ter parcelacijo parcele št.
261 k.o. Bovec.
Po izvedeni parcelaciji se bo z bodočim
kupcem sklenil dodatek k osnovni prodajni
pogodbi v katerem bo zaradi zemljiškoknjižnega prepisa definirana točna površina
kupljenega zemljišča, kot bo izhajalo iz pravnomočne odločbe o parcelaciji.
V nadaljnjem bo potrebno izvesti vknjižbo etažne lastnine glede na to, da prostor,
v katerem se nahaja transformatorska postaja, ni predmet prodaje.
Zemljišče je delno komunalno opremljeno.
Namembnost predmeta prodaje so skladiščni prostori s pisarnami.
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
5,650.000 SIT.
III. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši.
2. Davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost, stroške sestave
in overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter stroške vrisa objekta,
stroške parcelacije parc. št. 261 k.o. Bovec
ter morebitne druge stroške plača kupec.
Zemljiškoknjižni prepis je možen po plačilu
celotne kupnine.
3. Ponudniki morajo pisne ponudbe poslati ali oddati v zaprti ovojnici v 30 dneh od
objave tega razpisa na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, z
oznako »javni razpis – zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe;
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo
vlaga pooblaščenec;
– potrdilo o plačani varščini, ki jo je
potrebno plačati na TRR Občine Bovec
št. 01206-0100015128, z navedbo »št.
032-04/2003-6-III, varščina za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe se
ne bodo upoštevale.
5. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Najugodnejši ponudnik
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku. Plačilo kupnine
je 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
lahko poravna v več obrokih, vendar mora
kupec v tem primeru neplačani del kupnine
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv.
Varščina se najuspešnejšemu ponudniku
vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa vrne v 8 dneh po končanem razpisu brez
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obresti. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe,
zapade varščina v korist Občine Bovec
– proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
6. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje ima prednost tisti, ki za
ponujeno nepremičnino ponudi višjo kupnino, najprimernejši program, boljše plačilne
pogoje, pri čemer sta kriterij višine kupnine
in najprimernejši program enakovredna. V
primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo
zaradi tega onemogočena izbira na podlagi
predloženih ponudb, bo komisija postopala
po 50. členu Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03).
Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.
Pravočasno poslane in popolne ponudbe
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
župana Občine Bovec ter bo vse ponudnike
o izbiri pisno obvestila.
7. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslovu Občine Bovec, Trg
Golobarskih žrtev 8, tel. 05/384-19-00, pri tajniku Šušteršič Miranu, po predhodni najavi.
Občina Bovec
Ob-18013/04
Na osnovi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 09/2003 z dne 18. 6. 2004 nad stečajnim
dolžnikom Gradbeništvo in nepremičnine,
trgovina, Kapetan Mirsad s.p. v stečaju,
Stanetova 16/a, 3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(II. narok)
1. Nepremičnina: idealni delež (do
1/2) dvosobnega stanovanja št. 13 v izmeri
53,80 m2, na lokaciji Nušičeva 6, v Celju.
Stanovanje je v četrtem nadstropju bloka in
je zasedeno.
2. Premičnine
2.1 Gradbena oprema in material (mešalec za beton 3 kom, del gradbenega odra,
lestev 2 kom, gradbena vrv, samokolnica,
žaga cirkular 2 kom, strešniki Tondach 300
kom, strešniki Bramac 130 kom, in razno
drobno zidarsko orodje).
2.2 Osebni avto Opel Kadett 1.3, letnik
1987, neregistriran in nevozen.
2.3 Osebni avto Škoda Favorit 136 L,
letnik 1990, neregistriran in nevozen.
Premoženje pod točko 1 in 2 se prodaja
v kompletu kot celota. Izklicna cena je znižana za 50% in znaša 2,000.000 SIT. Varščina
znaša najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s
cenitvenim poročilom z dne 8. 9. 2003 in
bo prodano po načelu “videno-kupljeno”.
Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi
poročili Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž.,
stalnega sodnega cenilca in jih je možno
videti pri ogledu.
II. Pogoji prodaje:
1. Premoženje se prodaja v kompletu kot
celota, po sistemu “videno-kupljeno”.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
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3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe,
kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi z prenosom lastništva mora
plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v točki 3, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna
soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v
skladu z obstoječo zakonodajo.
7. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine od dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb:
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu prvega,
drugega in tretjega odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Zakoniti predkupni upravičenci po
ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v skladu z določili
149/3 člena ZPPSL ter 510. in 513. člena
Obligacijskega zakonika.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt
pri Banki Celje, št. 06376-0935887054,
s pripisom namena nakazila: varščina za
zbiranje ponudb.
6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb:
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni
po objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
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4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakorkoli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje,
s pripisom – Stečajni postopek St 09/2003
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80 in GSM 041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni v Celju, Ul. XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Gradbeništvo in nepremičnine, trgovina
Kapetan Mirsad s.p. v stečaju
Št. 4/99
Ob-17953/04
Stečajni dolžnik Pionir Standard-gradbeništvo, Družba za gradnjo in inženiring d.d.,
v stečaju, Kočevarjeva št. 4, 8000 Novo
mesto objavlja na osnovi sklepa stečajnega
senata St 4/99, z dne 18. 6. 2004
javno zbiranje ponudb
za odkup preostanka spornih terjatev
po spisku v kompletu za najnižjo ponudbeno vrednost 300.000 SIT. Prodajalec ne
odgovarja za obstoj in izterljivost terjatev.
Spisek terjatev in vsi podatki, dokumentacija, dokazila itd. se dobijo na vpogled po
predhodnem dogovoru na tel. 07/33-41-819
ali 050/647-655. Kupec nosi vse stroške in
obveznosti v zvezi s prodajo teh terjatev. Vsi
ponudniki pošljejo ponudbe na gornji naslov
najkasneje v 8 dneh od objave. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni
od prejema obvestila o izbiri.
Stečajni upravitelj:
Martin Drgan, univ. dipl. ek.
Ob-18051/04
Likvidacijski upravitelj HKS Plamas,
o.sub.o. – v prisilni likvidaciji, p.p. 1522,
Ljubljana, odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane, Cigaletova 7, Ljubljana, v skladu s
sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 2004/04201 z dne 22. 6. 2004 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 22. 6. 2004 je na podlagi odločbe Banke Slovenije z dne 20. 5. 2004
začet postopek prisilne likvidacije HKS Plamas, s.sub.o., Tomačevo 1, Ljubljana.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan odvetnik Brane Gorše, Cigaletova 7,
Ljubljana.
3. Informacije dobe upravičene osebe na
tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro vsak
delovnik;
poziv upnikom in dolžnikom
4. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov likvidacijskega upravitelja v roku dveh mesecev od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS. Prijavam je
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj
in višino terjatve.
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5. Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
HKS Plamas, o.sub.o –
v prisilni likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-18258/04
Montaža lesenih izdelkov Jelaš Marko
s.p., Varpolje 13, 3332 Rečica ob Savinji,
preneha opravljati dejavnost z dnem 30. 9.
2004.
Montaža lesenih izdelkov
Jelaš Marko, s.p.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 20900-36/03-21213
Ob-17947/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5. 2000,
v zadevi – ugotavljanje dejanskega stalnega
prebivališča Vidali Tomaža, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vidali Tomažu, roj. 10. 10. 1960 Ljubljana, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Mengšu, Šubljeva ul. 27, se postavi Kalčič Urško,
uradnico Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-182/2004-5
Ob-17948/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po pooblastilu
v.d. načelnika upravne enote št. 108-5/2004
z dne 20. 5. 2004, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje tujcu
Marmarac Saferu z neznanim prebivališčem
ter po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja
za začasno prebivanje tujca v Republiki
Sloveniji Marmarac Saferu, roj. 9. 9. 1958 v
Lukavici, državljanu Bosne in Hercegovine,
se postavi začasno zastopnico Selič Mojco,
delavko Upravne enote Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik, ali predstavnik
oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 465-4/2004-1423
Ob-17949/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/2004-1/5 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča,
last Gabrijele Mohorčič, Andreja Mohorči-

ča in Janeza Mohorčiča, vseh stanujočih v
Bregani št. 51, p. 10432 Bregana, Republika
Hrvaška, naslednji sklep:
1. Nataša Planinc iz Brežic, Bizeljska c.
25, roj. 8. 1. 1967, se postavi za začasno
zastopnico razlastitvenim zavezancem, neznanega prebivališča na območju Republike
Hrvaške, Gabrijeli Mohorčič, Andreju Mohorčiču in Janezu Mohorčiču, vsem stanujočim
v Bregani št. 51, p. 10432 Bregana, Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitvenega
zavezanca zastopala v postopku razlastitve
zemljišč parc. št. 300/130 in 300/167, vl. št.
1477 k.o. Velika Dolina, dokler so podani
razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 465-10/2004-1423
Ob-17950/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/2004-1/5 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča, last
Janeza Keršlina, naslednji sklep:
1. Nataša Planinc iz Brežic, Bizeljska c.
25, roj. 8. 1. 1967, se postavi za začasno
zastopnico razlastitvenemu zavezancu, neznanega prebivališča na območju Republike
Hrvaške, Janezu Keršlinu, nazadnje stanujočem v Bregani št. 43, 10432 Bregana,
Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitvenega
zavezanca zastopala v postopku razlastitve
zemljišč parc. št. 291/76, vl. št. 1211 k.o.
Velika Dolina in 291/198, vl. št. 2163, k.o.
Velika Dolina, dokler so podani razlogi za
zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 20100-25/2004-21005
Ob-17951/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24
z dne 15. 5. 2000, v zadevi vročitve odločbe
o spremembi osebnega imena Nene Kristine Korc, Antonu Korcu, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika v postopku
vročitve odločbe Upravne enote Domžale,
št. 200100-25/2004-21005 z dne 22. 4.
2004, stranki Antonu Korcu, stranka neznanega prebivališča, se postavi Karla Jenc,
delavka Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopa stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-202/2003-10 Ob-18040/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
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stalnega prebivališča Borec Janeza, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Borec Janezu, roj. 12. 9. 1949, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-55/2003-9 Ob-18041/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Kosi Mija, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kosi
Miju, roj. 2. 8. 1947, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Šercerjeva ulica
30, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-26/2004-17 Ob-18042/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Frumen Jožeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Frumen Jožetu, roj. 23. 8. 1958, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Primožičeva ulica 38, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-80/2004-12 Ob-18043/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Kupljenik Marka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kupljenik Marku, roj. 1. 2. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Trstenjakova ulica 12A, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št.

Št. 2/05-08-21102-275/2004-13 Ob-18044/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Oražem Marije, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Oražem Mariji, roj. 20. 2. 1943, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Celovška cesta 287, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-581/2003-20 Ob-18045/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Janeza Kranjca, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Janeza Kranjca, roj. 18. 10. 1973, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polanškova ulica 21, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-689/2002-43 Ob-18046/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Shala Agrona in Shala
Valona, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Shala Agronu, roj. 20. 5. 1979 in stranki Shala
Valonu, roj. 17. 10. 1980, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Rusjanov trg
6, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-452/2003-11 Ob-18048/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Kermelj Marko, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kermelj Marko, roj. 8. 10. 1968, s prijavljenim
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stalnim prebivališčem Prušnikova ulica 13,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 465-12/2004
Ob-18145/04
Republika Slovenija, Upravna enota Krško izdaja, na podlagi četrtega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
po uradni dolžnosti, v zadevi izdaje odločbe
o razlastitvi nepremičnin v lasti Vinka Vodopivca, nazadnje bivajočem v Veliki vasi 22,
Leskovec pri Krškem, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva 18,
Novo mesto, naslednji sklep:
1. Rafko Županc, Kvedrova ulica 6, Senovo, uslužbenec Upravne enote Krško, se
v zadevi izdaje odločbe o razlastitvi nepremičnin, na vlogo Republike Slovenije, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novem mestu,
Vrhovčeva 18, Novo mesto, postavi za začasnega zastopnika Vinku Vodopivcu, nazadnje bivajočem v Veliki vasi 22, Leskovec
pri Krškem, za zemljišče parc. št. 2459/2 v
izmeri 2 m2, vpisane v vl. št. 907, k.o. Senuše.
2. Začasni zastopnik bo stranko zastopal
dokler ne bo postopek izdaje odločbe o razlastitvi na Upravni enoti zaključen.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-17954/04
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, objavljamo
finančni načrt za leto 2003
(od 1. 1. do 31. 12. 2003)
1. Prihodki
1.1. saldo na TRR 31. 12. 2002
420.933
1.2. proračunske dotacije
9,008.915
1.3. obresti
9.672
1.4. prispevki zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb
71.019
1.5. prihodki od premoženja
1.6. članarina
144.349
1.7. darila in volila
10.260
1.8. dobiček od dohodka podjetja
Skupaj
9,665.148
2. Odhodki
2.1. pisarniški material, drobni inventar 559.179
2.2. časopisi, revije, rač. programi
85.650
2.3. najemnina za poslovne prostore 2,163.961
2.4. vzdrževanje poslovnih prostorov
2.5. vzdrževanje delovnih sredstev
in opreme
35.000
2.6. poštne storitve, telefon, faks
550.960
2.7. bančne storitve, stroški
plačilnega prometa
186.828
2.8. zavarovanje
2.9. propagandni in promocijski
material
458.207
2.10. oglasi, objave
173.834
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2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

bruto plače
stroški prevoza v službo
prehrana
reprezentanca
študentski servis
blagajna, potni stroški,
kilometrina, dnevnice
stroški sej
odvetniške usluge
avtorski honorarji,
pogodbeno delo
osnovna sredstva
dotacije drugim
stroški za volilno kampanjo
storitve drugih
članarine
posojila
Skupaj

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Št.
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35.989
238.186
231.543
1,256.946
164.790
101.250
312.693
121.063
288.527
6,964.606

Finančni načrt za naslednje odbore: Ptuj, Celje, Ljubljana, Ljutomer, Kočevje, Križevci pri Ljutomeru, Pivka, Kidričevo, Maribor, Kamnik, Domžale, Lendava.
Zeleni Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-2/2004
Ob-17955/04
Pravila sindikata družbe Belinka Kemostik, d.o.o., Kamnik, Molkova pot 10,
1240 Kamnik, se hranijo pri Upravni enoti
Kamnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 51 z dne 4. 6. 2004.
Št. 141-14/2004 204
Ob-17956/04
Pravila Sindikata pošte Slovenije – PE Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, z dne 6. 1. 1995,
pod zaporedno številko 001, so bila spremenjena in sprejeta na izvršnem odboru organizacije sindikata, dne 25. 11. 2003, in odslej
nosijo naziv: Pravila Sindikata pošte Slovenije
– poslovne enote Maribor. Novo ime sindikata glasi: Sindikat delavcev prometa in zvez
Slovenije, Sindikat pošta Slovenije – poslovna enota Maribor, s sedežem sindikata
v Mariboru, Zagrebška ulica 106.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 14, z dne 16. 6. 2004.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 028-1/2004-2
Ob-17959/04
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve z dne 2. 6. 2004 preneha hraniti
pravila Sindikata Gozdarstva Slovenije,
Sindikat Gozdarstvo Črnomelj, vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 9, letnik 1993.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-58/03-13
Ob-18019/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
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na podlagi priglasitve koncentracije dne
21. 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 Tchibo Holding AG, Überseering
18, 22297 Hamburg, ZR Nemčija (v nadaljevanju: Tchibo) in Beiersdorf AG,
Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, ZR
Nemčija (v nadaljevanju: Beiersdorf)
skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
pogodbe o kupoprodaji delnic. Na podlagi te
pogodbe bo družba Tchibo pridobila izključni
nadzor nad družbo Beiersdorf.

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-17830/04
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana objavlja

spremembe cen
naročnine za enostavni osnovni dostop (BA)
Spremeni se postavka 7.1.2.1. Cenika telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu, ki se od 1. 8. 2004 glasi:
Postavka

Naziv storitve

Enota
mere

Točka
7.1.2.1.

Enostavni
(BA)

osnovni

dostop

mesečno

Stopnja
Cena v SIT
brez davka z davkom davka

2.815,56

3.378,67

20,0%

Telekom Slovenije, d.d.

Objave
gospodarskih družb
Št. 1/2004
Ob-18047/04
Uprava družbe C2 Naložbe upravljanje
naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9, obvešča,
da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o pripojitvi prevzetih družb
KS4 Naložbe upravljanje naložb d.d., C2
Naložbe upravljanje naložb d.d. in NK Naložbe upravljanje naložb d.d., k prevzemni
družbi KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d.
Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe.
Nadalje uprava obvešča delničarje, da
so na sedežu družbe dostopne vse listine
iz drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi,
letna poročila vseh družb, udeleženih pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročila
nadzornih svetov družb udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis navedenih listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, uprava pa
bo delničarjem dala informacije iz petega
in šestega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Uprava družbe C2 Naložbe d.d.
Št. 1/2004
Ob-18050/04
Uprava družbe KS2 Naložbe upravljanje
naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9, obvešča,
da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o pripojitvi prevzetih družb
KS4 Naložbe upravljanje naložb d.d., C2

Naložbe upravljanje naložb d.d. in NK Naložbe upravljanje naložb d.d., k prevzemni
družbi KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d.
Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe.
Nadalje uprava obvešča delničarje, da
so na sedežu družbe dostopne vse listine
iz drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi,
letna poročila vseh družb, udeleženih pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročila
nadzornih svetov družb udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis navedenih listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, uprava pa
bo delničarjem dala informacije iz petega
in šestega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Uprava družbe KS2 Naložbe d.d.
Št. 1/2004
Ob-18054/04
Uprava družbe NK Naložbe upravljanje
naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9, obvešča,
da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o pripojitvi prevzetih družb
KS4 Naložbe upravljanje naložb d.d., C2
Naložbe upravljanje naložb d.d. in NK Naložbe upravljanje naložb d.d., k prevzemni
družbi KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d.
Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe.
Nadalje uprava obvešča delničarje, da
so na sedežu družbe dostopne vse listine
iz drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi,
letna poročila vseh družb, udeleženih pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročila

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nadzornih svetov družb udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis navedenih listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, uprava pa
bo delničarjem dala informacije iz petega
in šestega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Uprava družbe NK Naložbe d.d.
Št. 1/2004
Ob-18056/04
Uprava družbe KS4 Naložbe upravljanje
naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9, obvešča,
da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o pripojitvi prevzetih družb
KS4 Naložbe upravljanje naložb d.d., C2
Naložbe upravljanje naložb d.d. in NK Naložbe upravljanje naložb d.d., k prevzemni
družbi KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d.
Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe.
Nadalje uprava obvešča delničarje, da
so na sedežu družbe dostopne vse listine
iz drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi,
letna poročila vseh družb, udeleženih pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, poročilo
uprav družb udeleženih pri pripojitvi, o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročila
nadzornih svetov družb udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis navedenih listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, uprava pa
bo delničarjem dala informacije iz petega
in šestega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Uprava družbe KS4 Naložbe d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 55/2004

Št.

4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa: na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o prevzemih,
skupščina družbe VGP Novo mesto, d.d.,
Novo mesto, sprejme sklep o imenovanju
revizijske hiše Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111 za posebnega revizorja
zaradi preveritve vseh poslov družbe v zvezi
z nakupi in prodajami lastnih delnic družbe v
obdobju zadnjih treh let.
VGP Novo mesto, d.d.
uprava družbe
direktor
Roman Rajer
Ob-18512/04
Na podlagi predloga delničarja in v
skladu z določbami 286. člena Zakona o
gospodarskih družbah, objavlja uprava
družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ulica 2, Maribor, predlog delničarja za dopolnitev dnevnega reda 7. redne skupščine
družbe IMP MM d.d., ki bo dne 26. 7. 2004
ob 12. uri.
5. Odstop članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da na podlagi
odstopnih izjav z dnem seje skupščine preneha mandat članom nadzornega sveta,
predstavnikom delničarjev Renati Doberšek
in Božidarju Sobočanu.
b) Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se za mandatno dobo 4 let
od dneva imenovanja izvolita Maks Edelbaher in Tomaž Satler.
IMP Montaža Maribor d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin

Ob-17952/04

Sklep o zmanjšanju kapitala
1. Osnovni kapital v družbi Tagdem
d.o.o. Celje, Mariborska 7 se zniža za
27,779.513 SIT iz dosedanjega zneska, ki
znaša 37,779.513 SIT.
2. Novi poslovni delež bo znašal
10,000.000 SIT.
3. Upnike, katerih terjatve so nastale
do 18. 6. 2004 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Tagdem d.o.o. Celje
N.S. Konstantinov
gen. direktor

Ob-18084/04
Preklic
Uprava Telekoma Slovenije, d.d., preklicuje sklic 8. skupščine Telekoma Slovenije,
d.d., ki je bila sklicana za 23. junij 2004 ob
12. uri v dvorani poslovne stavbe GIO (bivši
Smelt), Dunajska c. 160, v Ljubljani in katere
sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
54-55 z dne 21. maja 2004 in v časniku Delo
z dne 21. maja 2004.
Datum novega sklica skupščine bo objavljen v predpisanem roku.
predsednik uprave
Telekoma Slovenije, d.d.
Libor Vončina

Razširitev dnevnega reda
Št. 73/04
Ob-18063/04
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke statuta družbe VGP Novo mesto,d.d., Trdinova
23, Novo mesto ter na zahtevo delničarja
Kapitalska družba, d.d., Ljubljana in v skladu z drugim odstavkom 284. člena ZGD razširja objavljeni dnevni red 6. sklicane seje
skupščine delničarjev družbe, ki bo dne
26. 7. 2004, z novo dodatno točko, in sicer:

Ob-18083/04
Popravek
V sklicu za 6. redno skupščino Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d.,
objavljene dne 18. 6. 2004, Uradni list RS,
št. 66/04, stran 4165 in 4166, se na strani
4166 v četrtem odstavku popravek pravilno
glasi:
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
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imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 10. 7. 2004 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine.
Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka d.d.
predsednik uprave družbe
pooblaščenke d.d.
Branko Troha
Ob-17814/04
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
ki bo v četrtek, 5. avgusta 2004 ob 10. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska c.
58/I (sejna soba), z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Vida Šturm, Alenka
Pretnar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
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 334,332.676,98 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: Janeza Bojca se
razreši članstva v nadzornem svetu in se
za novega člana nadzornega sveta izvoli
Radovana Tesliča, zaposlenega na KD
Holding, d.d.
4. 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 Deloitte & Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9, 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
v Ljubljani, Slovenska 58/I, 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.
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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 skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
Vincenc Janša, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Ludvig Sotošek, univ. dipl. ekon.
Ob-17816/04
Na podlagi 41. člena statuta družbe JEM,
jeseniške mesnine, d.d., uprava sklicuje
8. skupščino družbe
JEM, jeseniške mesnine, d.d., Jesenice,
Spodnji plavž 14,
ki bo v ponedeljek, 2. 8. 2004 ob 12. uri,
v prostorih uprave družbe Spodnji plavž 14,
Jesenice z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mihaela Černe,
Brložnik Petra.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah
Uprava predlaga 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.
2.b) Sprejem sklepa o kritju izgube za
leto 2003.
Uprava s soglasjem nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančna izguba v višini
57,806.377 SIT, ki je izkazana v letnem
poročilu in revizijskem poročilu, se krije iz
naslednjih virov:
– kapitalske rezerve 31.926 tisoč,
– zakonske rezerve 7.384 tisoč,
– prevrednotovalni popravek kapitala
18.496 tisoč.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2003.
3. Seznanitev skupščine z imenovanjem
nadomestnega člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je Svet delavcev po odstopni izjavi člana
nadzornega sveta Mira Duiča izvolil za na-
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domestno članico nadzornega sveta Urško
Smolej do konca mandatnega obdobja.
4. Seznanitev skupščine z izvedenim
postopkom povečanja osnovnega kapitala
družbe glede na sklep 6. skupščine z dne
5. 6. 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je vpis povečanja osnovnega kapitala
opravljen v skladu s predpisi.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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.
JEM, d.d.
uprava družbe
Ob-17817/04
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana, Središka 4,
ki bo dne 5. 8. 2004 ob 14. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Središka 4, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Boris Purkat, Olga
Trbovc.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič-Tratnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
poslovno leto 2003, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev nadomestnega člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne

odstopne izjave z dne 12. 1. 2004 se razreši član nadzornega sveta, predstavnik
delničarjev, Mitja Košak.
Skupščina izvoli Zdenko Zvonc za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina ugotovi in odobri, da ima družba
po stanju na dan 31. 12. 2003 126.478 lastnih delnic, to je 50,63% osnovnega kapitala. Vrednost kupljenih lastnih delnic znaša
172,974.687,30 SIT.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
249,783.000 SIT, se zaradi optimizacije
kapitalske strukture družbe zmanjša za
126,478.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša z umikom 126.478 lastnih delnic v vrednosti 172,974.687,30 SIT v breme:
– osnovnega
kapitala
v
znesku
126,478.000 SIT,
– splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v znesku 46,496.687,30 SIT.
Po umiku lastnih delnic tako osnovni kapital znaša 123,305.000 SIT in je razdeljen
na 123.305 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
se objavi v Uradnem listu RS. V objavi se
upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, opozori, da lahko v roku 6 mesecev od
objave, zahtevajo ustrezno zavarovanje za
primer, če ne bi mogli biti poplačani oziroma
ustrezno zavarovani.
5. Sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta.
Na podlagi sprejetega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe se spremeni
prvi odstavek 3. člena statuta tako, da se po
novem glasi: “Osnovni kapital družbe znaša
123,305.000 SIT in je razdeljen na 123.305
navadnih, prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. “
Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena
ZGD, skupščina pooblašča upravo, da lahko
kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe, z namenom ohranjanja
vrednosti delničarjev oziroma z namenom
realizacije kapitalskega dobička.
Najvišja nakupna cena znaša 1.350 SIT
za delnico.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno s
313. členom ZGD se pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica
obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča direktorja družbe,
da lahko vse pridobljene lastne delnice odproda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe, pooblastilo za spremembo
statuta, ki zadeva zmanjšanje osnovnega
kapitala zaradi umika lastnih delnic, pa prenaša na nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom
letnega poročila za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
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letnega poročila, so 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 uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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.
SAP-SERVO, d.d.
direktor
Franc Florjančič
Ob-17818/04
Uprava delniške družbe Rašica Holding
d.d., 1211 Ljubljana, Zgornje Gameljne 20,
sklicuje
9. skupščino družbe
Rašica Holding d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 10. uri na
sedežu družbe Zgornje Gameljne 20 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov
se imenuje predlagane kandidate.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu
in upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta.
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Rašica Holding d.d. za poslovno leto 2004 se
imenuje revizijska hiša BDO EOS Revizija
d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za članico nadzornega
sveta se izvoli Alenka Pisler.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi. Glasovalno
pravico imajo delničarji, ki se pisno najavijo
najkasneje tri dni pred skupščino na sedežu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti posredovano družbi skupaj z najavo in ostane shranjeno pri njej.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
uprava
Rašica Holding d.d.
Ob-18025/04
Na podlagi statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d., Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 2. 8. 2004 ob 10. uri v prostorih
družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov ter potrdi
povabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2003 z mnenjem revizorja, poročilom
nadzornega sveta za leto 2003 in uporabo
bilančnega dobička ter ukrepi za izboljšanje
poslovnega položaja družbe in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2003 z menjem
revizorja, poročilom nadzornega sveta in
uporabo bilančnega dobička ter ukrepi za
izboljšanje poslovnega položaja družbe.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno delo
v poslovnem letu 2003.
3. Prenehanje mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta predstavnikom
delničarjev in izvolitev novih članov.
Predlog sklepa: z dnem izteka mandata
preneha članstvo v nadzornem svetu dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev Dragu Štefetu, Andreju
Tavčarju in Jani Mlakar. Za nove člane nadzornega sveta se imenujejo Igor Plestenjak,
Drago Štefe in Andrej Tavčar.
4. Sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža in poslovnega naslova družbe ter
dopolnitev in uskladitev dejavnosti z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba firme in skrajšane firme, sedeža in poslovnega naslova družbe ter dopolnitev in
uskladitev dejavnosti z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
po predlogu uprave družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta ter čistopis statuta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
Renoma, d.o.o. iz Ljubljane.
Vsa gradiva in predlogi sklepov, predlog
sprememb in dopolnitev statuta ter čistopis statuta, so delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe, 28 dni pred zasedanjem
skupščine, vsak delovnik od 8. do 13.
ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe, najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno iz-
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polnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d.
direktor
Št. 398/1-2004
Ob-18028/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.2 člena statuta družbe
Preskrba d.d., uprava družbe sklicuje
7. skupščino družbe
Preskrba, trgovina na debelo
in drobno d.d.,
ki bo dne 3. 8. 2004 ob 13. uri na sedežu
družbe Partizanska 71, Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Nadjo Rus, za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti Milana Mesarja, notarja iz Sežane. Za preštevalko glasov se izvoli Ado
Kovačič.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003, revizijskega poročila k letnemu poročilu, pisnega poročila nadzornega sveta,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje letnega poročila za poslovno leto
2004 se imenuje družba Deloitte & Touche
d.o.o. iz Ljubljane.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic. Vsaka delnica
nosi en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pismeno
in ga je potrebno predložiti družbi ter ostane
shranjeno pri njej. Osebe, ki so z delničarjem v sorodstvu do tretjega kolena v ravni
vrsti ali njegov zakonec lahko zanj uresničujejo glasovalno pravico (brez pismenega
pooblastila).
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico na njej le delničarji, ki se prijavijo najkasneje tri dni pred
skupščino. V tem roku predložijo pooblastila
tudi pooblaščenci.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Preskrba, Partizanska 71, Sežana, vsak delavnik, razen
sobote, od 9. do 12. ure.
Preskrba d.d. Sežana
direktorica
Tatjana Vošinek Pucer
Ob-18031/04
Na podlogi točke Č. šestega poglavja
statuta delniške družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
7. sejo skupščine
delniške družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d.,
ki bo v četrtek, 5. avgusta 2004, ob 12.
uri na sedežu družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nevena
Tea Gorjup ter preštevalki glasov Nataša
Domej in Marijana Lupuh. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. za poslovno leto 2003 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2003; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2003; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Kograd-Igem Dravograd, d.d. se seznani
s predstavitvijo letnega poročila družbe za
poslovno leto 2003 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi
izkazi družbe za poslovno leto 2003.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d.. med poslovnim
letom 2003.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe SGP Kograd-Igem Dravograd,
d.d. v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje revizijsko hišo Iteo-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino
v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob
prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja,
ki mora biti priloženo prijavi za skupščino,
ki se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
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dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
ob 12.30 z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za poslovno leto 2003, revidirane računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2003,
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu vsak delavnik med 9. in 12.
uro od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
Ob-18034/04
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, uprava
sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Snežnik, podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d. Kočevska Reka,
Kočevska Reka 40,
ki bo dne 6. 8. 2004 ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki 40,
Kočevska Reka.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi predlagani dnevni red.
1.2. Za predsedujočega skupščine se
imenuje Jure Okrajšek.
1.3. V verifikacijsko komisijo se izvolijo:
– Andrej Puž, kot predsedujoči ter
– Karmen Šega in Renata Juršič – kot
preštevalki glasov.
2. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu poslovnega poročila družbe za leto 2003.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu in upravi za poslovno
leto 2003.
3. Prenos pravice upravljanja Gojitvenega lovišča Snežnik.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
se je na podlagi sedmega odstavka 79. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št.
16/04) odvzela pravica do upravljanja z GL
Snežnik družbi Snežnik, d.d., Kočevska
Reka in se prenesla na Zavod za gozdove
Slovenije.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov zaposlenih.
Skupščina se seznani z imenovanjem
novih članov nadzornega sveta, ki jih je
imenoval svet delavcev za polno mandatno
obdobje od 7. 6. 2004 dalje, in sicer:
– Ladislav Pertot in
– Igor Recek.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2004 se imenuje družbo Plus Revizija,
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 4. 8. 2004 in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni sobi in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci s pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi dveurni odmor,
po katerem se skupščina vnovič začne. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Robert Tomazin, dipl. ek.
direktor
Št. 04993
Ob-18037/04
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
10. skupščino delničarjev
Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana,
ki bo v sredo, 4. 8. 2004, ob 15. uri, v
prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim
poročilom uprave za leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega in
revizijskega poročila, uporaba bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
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Predlogi sklepov: skupščina se seznani s
poslovnim poročilom za leto 2003, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega
poročila.
Na predlog uprave in pozitivnem mnenju
nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2003, v višini 22,678.257 SIT,
nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto.
Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščenega podpisnika.
Predlog sklepa: na predlog uprave, se za
pooblaščenega podpisnika imenuje: Alojz
Zajec, Ilovški štradon 11, Ljubljana.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta, se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004,
imenuje Revizijsko družbo AUDIT d.o.o.,
Lendavska 18, Murska Sobota.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Povšetova 8, vsak delavni dan med 8. in
10. uro od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v KDD na
dan 20. 7. 2003, njihovi pooblaščenci in
zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci pa morajo v istem roku
vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri v istem prostoru. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Komunalna operativa d.d. Ljubljana
predsednik uprave
Anton Popit, univ. dipl. inž.
Ob-18061/04
Na podlagi 33. člena statuta družbe Kompas RAC d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171,
Ljubljana, uprava družbe objavlja in sklicuje
5. redno skupščino
družbe Kompas RAC d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 9. uri v sejni
sobi družbe na naslovu Zaloška cesta 171,
Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsedujočega skupščine se
imenuje Kecman Dušana, za preštevalca
glasov se imenuje Andrej Vozlič.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z revizijskim mnenjem,
seznanitev s Poročilom nadzornega sveta,
razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico čla-

Št.

nom uprave in članom nadzornega sveta
za opravljeno delo v poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijsko družbo za poslovno leto 2004, se
imenuje Revidicom, d.o.o. Grizoldova ulica
5, 2000 Maribor.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
na sedež.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki prijavijo svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, t.j. do vključno nedelje
29. 8. 2004 v pisni obliki upravi družbe na
naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana in da
so lastniki delnic, ki so vpisane pri Centralni
klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana tri dni
pred skupščino.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi
z izpisom iz sodnega registra. Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda vključno z Letnim poročilom za leto
2003 z mnenjem revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je
na vpogled v tajništvu direktorja družbe na
naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 10. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe.
Kompas RAC, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Št. 117/04
Ob-18085/04
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
10. skupščino delniške družbe
Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v petek dne 13. 8. 2004 ob 8. uri v
prostorih družbe Minervo d.d., Dimičeva 14,
Ljubljana (2. nadstropje).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1 – Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih .....% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2 – Skupščina se
seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek:
Predlog sklepa št. 1/3 – Za preštevalca
glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila, in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 21. 6.
2004, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2003, z revidi-

71-72 / 2. 7. 2004 /

Stran

4513

ranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2003.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 21. 6.
2004, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju skupine Minervo d.d., Ljubljana
za leto 2003, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2003.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4 – Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2003 po
stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
601,815.741,38 SIT.
Del bilančnega dobička v višini
75,000.000 SIT se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 151,30 SIT bruto
na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne
delnice niso udeležene pri izplačilu, zato
se odštejejo od stanja v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine, ostalim delničarjem pa se za toliko sorazmerno zviša
izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Upravi družbe se kot udeležba v dobičku
za leto 2003 izplača 3,750.000 SIT bruto.
Izplačilo se izvrši 1/3 v gotovini in 2/3 v delnicah Minervo d.d. Ljubljana,
Nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2003 izplača 840.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/2 v gotovini in 1/2
v delnicah Minervo d.d. Ljubljana.
O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 522,225.741,38 SIT bo odločeno v
naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5 – Na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja
družbe Minervo d.d. Ljubljana in za skupino
Minervo d.d. za leto 2004 imenuje revizijska
hiša, ITEO Abeceda, podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
6. Predlog sklepa št. 1/6 – Na predlog nadzornega sveta se v nadzorni svet,
za čas 4 let od prenehanja mandata dalje
imenujejo:
1. Igor Kejžar EMŠO: 1903952500663,
2. Jože
Valenčič
EMŠO:
0709949500844,
3. Štefan
Veren
EMŠO:
2412948500209,
4. Stjepan
Žganec
EMŠO:
2306961320018.
Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev v nadzorni svet imenoval Pajtak
Vladimira in Đuranović Vojina, kot predstavnika delavcev.
Predlog sklepa št: 2/6 – Skupščina
družbe za dobo 4 let izvoli za predsednika
skupščine Kejžar Igorja, za namestnika pa
Valenčič Jožeta.
7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2004.
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Uprava podaja informacijo o poslovni
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu
v letu 2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo
biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 13. 8. 2004 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani,
Dimičeva 14 in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo,
soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
7 dneh po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
Št. 117/04
Ob-18086/04
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 47. člena Statuta delniške družbe sklicuje
6. skupščino delniške družbe
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana,
ki bo v petek, 13. 8. 2004 ob 9. uri v
prostorih družbe Dimičeva 14, Ljubljana,
(2. nadstropje).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1 – Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih ......% glasov
zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2 – Skupščina se
seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/2 – Za predsednika
skupščine se izvoli Jože Valenčič.
Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor,
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 22. 6.
2004, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2003 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2003.
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4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 4/1 – Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2003 po
stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
41,433.952,25 SIT.
Bilančni
dobiček
v
višini
41.433.952,25 SIT se nameni za izplačilo
dividend, kar predstavlja 195 SIT bruto na
delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne
delnice niso udeležene pri izplačilu, zato
se odštejejo od stanja v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine, ostalim delničarjem pa se za toliko sorazmerno zviša
izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1 – Skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2003.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, ki imajo prinosniške delnice se
lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo
glasovalno pravico na skupščino s pogojem,da pridobijo potrdilo o imetništvu na
zadnji dan roka za deponiranje delnic je
po stanju 10. dan pred skupščino. KDD
delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic
na prinosnika, ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar, ki je delnico zastavil izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila
o zastavi in v skladu z 88. členom Statuta
družbe. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti pisna. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj 10
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Dimičevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo,da svoje morebitne dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri
v istem prostoru, z enakim dnevnim redom.

Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-18106/04
Uprava družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica, na
podlagi določil Statuta družbe in Zakona o
gospodarskih družbah objavlja sklic
8. redne skupščine
družbe TAB tovarna akumulatorskih
baterij d.d.,
ki bo dne 2. 8. 2004, ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine, potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednika skupščina se
imenuje Aleš Horvatič; za preštevalki glasov
pa Klavdija Kajzer in Gordana Žibret.
Na skupščino je vabljen notar Janez
Mlakar.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom 2003 TAB d.d. in TAB d.d. Skupina,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2003 in revizijskim poročilom o revidiranju računovodskih izkazov
družbe TAB d.d. in TAB d.d. Skupina.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
Ugotovitev bilančnega dobička.
Bilančni dobiček se oblikuje iz drugih rezerv iz dobička leta 1995 v znesku
72,096.495 SIT in iz dobička leta 1996 v
znesku 35,303.505 SIT ter iz čistega dobička leta 2003 v znesku 404,947.063,13 SIT.
Uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček se razporedi:
– za druge rezerve iz dobička v znesku
404,947.063,13 SIT čistega dobička leta
2003,
– za izplačilo dividend delničarjem 400
SIT bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička leta 1995 v znesku 72,096.495 SIT in iz
dobička leta 1996 v znesku 35,303.505 SIT.
Dividende se bodo delničarjem izplačale
po stanju delniške knjige na dan 1. 8. 2004
najkasneje do 31. 12. 2004.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2004,
skupščina imenuje revizijsko družbo ITEO
– Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, d.o.o. iz
Ljubljane.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depontni družbi v Ljubljani na dan
1. 8. 2004, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo (osebno ali s priporočeno pošiljko)
v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica,
oziroma deponirajo pooblastilo za zastopanje na skupščini.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, se glasuje
z glasovnico.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo: gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na
Poleni 6, Mežica vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe (Polena 6,
Mežica) v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
TAB-Tovarna akumulatorskih baterij,
d.d.
direktor
mag. Bogomir Auprih
Št. 16/04
Ob-18121/04
Na podlagi 7. točke statuta družbe KEMA
Puconci d.d., Puconci 109, sklicuje uprava
družbe
7. sejo skupščine
družbe KEMA Puconci d.d.,
ki bo v torek, 3. 8. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe, Puconci 109.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočega skupščine
izvoli Franc Franko ter verifikacijska komisija
v sestavi Iztok Smolič, predsednik in Branka
Ouček, član, kot preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
KEMA Puconci d.d. za poslovno leto 2003.
3. Predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila, način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2003,
stališčem k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička ter stališčem o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
vsebino pisnega poročila nadzornega sveta
družbe, na podlagi katerega:
3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička v predlagani vsebini: bi-

Št.

lančni dobiček družbe znaša na dan 31. 12.
2003 159,321.989,74 SIT in se uporabi:
– 24,994.790 SIT za dividende;
– 5,300.000 SIT za nagrade upravi,
delavcem s posebnimi pooblastili in nadzornemu svetu;
– preostanek bilančnega dobička v višini
129,027.199,74 SIT ostane nerazporejen in
se bo o njem odločalo v naslednjih letih.
Za izplačilo dividend in nagrad se uporabi del bilančnega dobička iz leta 1999 v
višini 30,294.790 SIT.
Dividende v višini 115 SIT bruto na delnico oziroma 24,994.790 SIT in nagrade
upravi, zaposlenim s posebnimi pooblastili
in nadzornemu svetu v višini 5,300.000 SIT
se izplačajo do 31. 10. 2004.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi na dan 5. 8. 2004.
3.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska družba Audit
d.o.o. Murska Sobota.
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
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniško knjigo pri KDD po stanju na dan
31. 7. 2004.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
KEMA Puconci d.d.
uprava
Št. 5481/2004
Ob-18147/04
Na podlagi 20. člena Statuta družbe Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, uprava družbe
vabi delničarje na
9. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo, 4. 8. 2004 ob 9. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, na Letališki 33, v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Jožeta Bajuka, univ. dipl.
prav., za preštevalki glasov pa Alenko Prosen in Ireno Tomšič.
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Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2003.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
uspeha in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni bilančni
dobiček za poslovno leto 2003 v znesku
11,338.703,76 SIT se deli:
– za dividende delničarjem se nameni
10,000.000 SIT;
– za nagrado nadzornemu svetu in
upravi se nameni 1,200.000 SIT; pri čemer
uprava lahko določi tudi druge upravičence
do nagrade;
– preostanek bilančnega dobička v višini
138.703,76 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina s sprejemom tega sklepa
predsedniku uprave družbe in vsem članom
nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
Družba bo izplačevala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na
skupščini delniške družbe po stanju iz delniške knjige na dan uresničevanja glasovalne
pravice na skupščini.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje KPMG Slovenija d.o.o.
management, consulting in revizija, Ljubljana.
6. Pooblastilo upravi za pridobivanje
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta se upravi izda pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:
a) pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva sprejema
na skupščini;
b) pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 11.850 delnic družbe,
kar predstavlja 10% osnovnega kapitala
družbe.
Pridobitvena cena delnic ne sme presegati 3.800 SIT;
c) prednostna pravica obstoječih delničarjev pri pridobivanju lastnih delnic se
lahko izključi pod pogojem, da uprava delničarje seznani s takšnimi pridobitvami lastnih
delnic ter poda ustrezno poročilo;
d) družba lahko s tem in s prejšnjim pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene:
– za odprodajo zaposlenim,
– za nagrado zaposlenim v obliki delnic,
– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju družbe,
– za umik delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala;
e) cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene in ne nižja od 900 SIT;
f) pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene
za namene in pod pogoji, določenimi v tem
pooblastilu; uprava mora na prvi naslednji
redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z
odsvojitvijo lastnih delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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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 zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Mariji Demšar, vsak delovni dan od 10. do
14. ure, po predhodni najavi.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Gradis Inženiring d.d.
predsednik uprave
Milan Pukšič, inž. grad.

Nasprotni predlog
Ob-18027/04
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Iskra Avtoelektrika d.d. iz Šempetra pri Gorici, Polje
15, objavlja nasprotni predlog k 4. točki
dnevnega reda 8. skupščine družbe, ki ga je
v zakonitem roku po objavi sklica skupščine
podal delničar Beli Admiral d.o.o., Kolodvorska ulica 8, Ljubljana, kot sledi:
Delničar Beli Admiral d.o.o. Ljubljana
predlaga, da se predlog sklepa pod 4. točko
dnevnega reda skupščine, glasi:
»Skupščina družbe imenuje Pricewaterhousecoopers d.o.o., Ljubljana za revizorja
družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno
leto 2004.«
Obrazložitev:
Revizorska družba KPMG d.o.o. Slovenija že več let zaporedoma opravlja redno
letno revizijo poslovanja družbe. Ker revizorska družba ni v ničemer opozorila na sporno
razmerje Iskre Avtoelektrike d.d. in družbe
FAE je predlagatelj že večkrat izrazil pomisleke glede verodostojnosti njihovih ugotovitev ob reviziji poslovanja družbe. Poleg tega
tudi iz mednarodne prakse izhaja stališče,
da je priporočljivo revizorsko družbo zamenjati po preteku petletnega zaporednega
sodelovanja in tudi na ta način zagotavljati
neodvisnost revizorskega mnenja. Vsled navedenega predlagamo menjavo revizorske
družbe, pri čemer bi razen navedene podprli tudi vsako drugo mednarodno priznano
revizijsko družbo.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: uprava družbe se ne strinja z
nasprotnim predlogom, ki ga je podal delničar Beli Admiral d.o.o., Kolodvorska ulica 8,
Ljubljana, saj ne obstajajo nikakršni indici,
ki bi vzbujali dvom v verodostojnost in nepristranskost revizorske družbe KPMG d.o.o.
Slovenija.
Iskra Avtoelektrika d.d.
predsednik uprave
Aleš Nemec
Ob-18094/04
Na podlagi 287. in 288. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja uprava
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družbe Unior d.d., Kovaška cesta 10, 3214
Zreče naslednji prejeti nasprotni predlog, ki
ga je podal delničar Robert Leskovar v zakonitem roku, kot sledi:
nasprotni predlog
k sklicu skupščine družbe Unior
Kovaška industrija d.d., Zreče,
sklicane za 21. 7. 2004 ob 12. uri v
Termah Zreče
Nasprotni predlog k točki 3.1dnevnega
reda: sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za poslovno
leto 2003.
Delničar Leskovar Robert predlaga skupščini v sprejem naslednjo uporabo bilančnega dobička:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 znaša 4.425,956.740,59 SIT
in se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem družbe 233,848.400 SIT,
– za nagrado članom uprave in nadzornega sveta 23,420.768 SIT.
2. O ostanku bilančnega dobička v znesku 4.168,687.572,59 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 100 SIT bruto na delnico in se izplača delničarjem najkasneje do
30. 9. 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.
Utemeljitev: delnice družbe ne kotirajo
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
in kot take ne omogočajo delničarju pridobitev donosov, ki bi jih kot lastnik delnic v
skledu s poslovnimi rezultati družbe moral
prejemati. Trenutno je edini donos za delničarja družbe Unior d.d. dividenda, ki mora
biti skladno s tem višja od predlagane.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: uprava družbe Unior d.d. se ne
strinja z nasprotnim predlogom.
Nasprotni predlog k točki 5: imenovanje
revizijske družbe za leto 2004
Delničar predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za finančnega revizorja za
poslovno leto 2004 se ne potrdi predlagana
rervizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.o.o. Uprava in nadzorni svet predlagata
drugo revizijsko družbo o kateri se glasuje
na skupščini.
Utemeljitev: Revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. je finančni revizor
družbe že 5 leto, kar predstavlja preveliko
navezanost na enega revizorja in s tem predstavlja določeno tveganje. Z zamenjavo revizorja se bi dosegli novi in mogoče drugačni
pogledi na revizijo družbe, kar bi posledično
zagotovo povečalo zaupanje v računovodske
izkaze in poslovno poročilo uprave. Zamenjava revizorja po obdobju 3 let je za nekatere
dejavnosti že uzakonjena.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: Uprava družbe Unior d.d. se ne
strinja z nasprotnim predlogom.
Uprava družbe Unior d.d.

Objava sklepov skupščin
Ob-18058/04
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske
borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99)
uprava družbe objavlja sklepe 9. skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih smol,
barv in lakov, d.d. Medvode.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Izvolitev organov skupščine.
Skupščina na predlog delničarja Helios
d.d., Domžale izvoli predsedujočega skupščine, mag. Marka Vreska in preštevalko
glasov, Erno Govekar.
Skupščini prisostvuje notar, Vojko Pintar
iz Kranja.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2003 in poročilom nadzornega
sveta o rezultatu preveritve letnega poročila
2003 in pokrivanju izgube, s katerim potrjuje
poročilo uprave o poslovanje družbe v letu
2003.
Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2004.
Skupščina za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2004 imenuje revizorsko
hišo Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Color d.d. Medvode
uprava-direktor družbe
Tomaž Bučar
Ob-18082/04
Creatina, mednarodna trgovska družba
d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, objavlja
sklepe, sprejete na 8. skupščini delničarjev,
ki je bila 21. 6. 2004:
1. Za nadzornika glasovanja se izvoli
Marijo Lukežič.
2. a) Ugotovi se, da skupni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 znaša 104,953.000
SIT. Del bilančnega dobička v višini 771.200
SIT, kar predstavlja dividendo v višini 40 SIT
bruto na delnico, se razdeli delničarjem. Del
bilančnega dobička v višini 5,106.000 SIT se
uporabi za umik lastnih delnic.
Preostali del bilančnega dobička v višini
99,075.800 SIT ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo 15. 9. 2004 in
sicer delničarjem, vpisanim v centralnem
registru KDD na dan skupščine.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2003.
3. a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša z zneska
20,982.000 SIT za znesek 1,702.000 SIT,
tako da od sedaj znaša 19,280.000 SIT.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 1,702.000 SIT se izvede z umikom
1702 delnic družbe, ki jih družba že ima in
pri katerih je na dan sprejetja tega sklepa že
vpisana kot delničar v centralnem registru
KDD. Namen zmanjšanja kapitala je prevelika kapitaliziranost družbe.
c) Za umik delnic se uporabi bilančni dobiček v višini 5,106.000 SIT.
d) Skladno z določilom člena 356/V
ZGD se znesek, ki je enak celotnemu no-
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minalnemu znesku umaknjenih delnic, to
je 1,702.000 SIT, odvede v kapitalske rezerve.
e) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sklepom skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
4. a) Razveljavi se sklep o pooblastilu za
nakup lastnih delnic s 7. redne skupščine
z dne 23. 6. 2003 pod 17. točko dnevnega
reda.
b) Upravo družbe se pooblasti za nakup
lastnih delnic v obdobju 18 mesecev od
sprejema tega sklepa, po najnižji ceni 1.000
SIT za delnico in najvišji ceni 3.000 SIT za
delnico, pri čemer skupni nominalni znesek
odkupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
c) Upravo se nadalje pooblasti, da lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
d) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z zmanjšanjem osnovnega
kapitala na podlagi umika lastnih delnic.
5. Za revidiranje poslovnih izkazov družbe za leto 2004 skupščina imenuje revizijsko hišo Ecum Revizija d.o.o., Ljubljana,
Kersnikova 6.
Creatina d.d.
direktor
Roman Pipan

Zavarovanja
SV 723/04
Ob-18095/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 723/04 z dne
24. 6. 2004, je bila nepremičnina, vpisana
v zemljiškoknjižnem podvložku k.o. Spodnje Radvanje, ki obsega stanovanje št. 56
v šestem nadstropju v izmeri 73,47 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 13,81 m2, sobo v
izmeri 16,23 m2, sobo v izmeri 11,95 m2,
sobo v izmeri 11,82 m2, predsobo v izmeri
10,97 m2, WC v izmeri 1,49 m2, kopalnico v
izmeri 3,83 m2, klet v izmeri 1,35 m2 in druge
prostore (loža) v izmeri 2,02 m2, kar vse se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Cesta proletarskih brigad 63, zgrajeni na
parc. št. 112, pripisani zemljiškoknjižnemu
vložku št. 1310, k.o. Spodnje Radvanje, last
Skerbiš Alfreda, na podlagi notarskega zapisa darilne pogodbe med zakoncema, opr.
št. SV 680/04 z dne 17. 6. 2004, sklenjene
z darovalko Skerbiš Marijo, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 24.000 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa notarskega
zapisa 5,734.408,80 SIT, z letno obrestno
mero 6,500% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi z zapadlostjo prvega obroka na dan
20. 7. 2004 in zapadlostjo zadnjega obroka
na dan 20. 9. 2018.
SV 278/04
Ob-18096/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 278/04 z dne 24. 6. 2004,
je bil poslovni prostor v izmeri 111,26 m2,
ki se nahaja v prtličju stanovanjske stavbe
Dravska ulica 7 na Ptuju, stoječe na parc.
št. 1379 – stanovanjska stavba, dvorišče,
pripisani k z.k. vl. št. 839 k.o. Ptuj, kate-

rega lastnica do celote je dolžnica Sunda
restavracija in trgovina d.o.o. Dravska ulica
7, Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 5. 2004, sklenjene s prodajalko Mestno
občino Ptuj in kupko Sunda restavracija in
trgovina d.o.o., Dravska ulica 7, Ptuj, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pripadki.
SV 188/04
Ob-18097/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka
iz Ormoža, opr. št. SV 188/04 z dne 24. 6.
2004, je bil celotni poslovni prostor št. D1,
identifikacijska št. 101, v izmeri 41,37 m2, v
I. etaži poslovno stanovanjskega objekta v
Ormožu, Ptujska cesta 8b, identifikacijska
št. 1115, stoječega na parc. št. 643/1 k.o.
Ormož, skupaj s pripadajočim deležem
na skupnih prostorih, stavbnem in funkcionalnem zemljišču, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 10. 12. 2002, sklenjene s
prodajalcem SAVA IP d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, last dolžnice-zastaviteljice družbe Agencija Klopotec d.o.o., matična
št. 5763070, Ptujska cesta 8b, 2270 Ormož,
zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., matična št. 5860571, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,544.400 SIT s
pripadki.
SV 942/04
Ob-18098/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 942/04 z dne 22. 6. 2004, je bilo štirisobno stanovanje z oznako S5/1-2, v izmeri
91,88 m2, v 1. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo v izmeri 6,71 m2, v prvi kletni
etaži ter parkirno mesto številka 50 v izmeri
12,38 m2, v drugi podzemni etaži, kar vse
se nahaja v objektu v Mariboru, Cankarjeva
ulica 6E, v katastrski občini Maribor – grad;
last dolžnika – zastavitelja Šok 2002 d.o.o.,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 262/2001 z dne 6. 9. 2001,
sklenjene med njim kot kupcem in med
Komunaprojekt, družba za projektiranje,
urbanizem, inženiring in posredovanje d.d.
ter med Gradis Inženiring d.d. kot prodajalcema; zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
SV 816/04
Ob-18099/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 816/04 z dne 24. 6.
2004, je bilo stanovanje št. 0 v izmeri
44,93 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Ob železnici 14, Ljubljana, stoječi na parc. št. 467 k.o. Moste, vl. št. 319, last
zastavitelja Milorada Jajčanina, zastavljeno
v korist upnika Dragana Tasunovića, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.250
EUR s pripadki.
SV 905/2004
Ob-18100/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 905/2004 z dne
24. 6. 2004, je bila nepremičnina, parcela
številka 2665/18 v izmeri 120 m2, z na njej
zgrajeno vrstno hišo z oznako H2.1 v Mariboru, Makedonska ulica 63, ki je pripisana
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pri vložni številki 3090 k.o. Pobrežje, ki še
ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna
lastnina in je last Prašnički Natalije, EMŠO
2005967505276, stanujoče Maribor, Machova ulica 3, do 3/4 in Lupinšek Stojana,
EMŠO 2707965500069, stanujočega Maribor, Metelkova ulica 20, do 1/4, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 18,500.000 SIT s
pripadki.
SV 350/04
Ob-18101/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-350/04 z dne
29. 6. 2004, je bil poslovni prostor s številko
7, v izmeri 23,35 m2, ki se nahaja v poslovni
zgradbi »Blagovnica« v Novem mestu, last
Divne Dragović, Jakčeva ulica 7, Novo mesto, zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s
pripadki.
SV 587/04
Ob-18102/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 587/04
z dne 24. 6. 2004, so bili poslovni prostori
v izmeri 119 m2, v pritličju poslovne stavbe
CDG Ljubljana – Vič, na naslovu Tržaška
118, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1596/1,
1597/1, 1598/1, 1599/1, 1600 in 1601, vse
k.o. Vič, last zastaviteljice Olge Žužek, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7.
1999, sklenjene z INGIP inženiring, nepremičnine, gradbeništvo, inštalacije, projektiranje d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana,
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 220.000 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 314/04
Ob-18103/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 314/04 z dne 28. 6.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. B 11,
ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjsko-poslovnega objekta Krizant, Slamnikarjeva 3A, Domžale, stoječe na parc. št. 3980
k.o. Domžale, v skupni izmeri 50,30 m2, s
kletnim prostorom v drugi kleti št. B-S11 v izmeri 5,60 m2 in parkirnim prostorom v drugi
garažni kleti št. K2 B-72 v izmeri 12,20 m2,
last zastavitelja P – Grad, d.o.o., Bohinjska
Bistrica, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, matična številka
5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve v višini
56.000 EUR s pripadki.
SV 455/04
Ob-18104/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 455/04 z dne 29. 4. 2004,
je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina, in sicer stanovanje št. 19, večstanovanjske hiše v Mariboru,
Ul. bratov Greif 18, v izmeri 49,56 m2 neto
površine, ki se nahaja v III. nadstropju, parc.
št. 1154/2, vpisane v vložku k.o. Pobrežje,
last dolžnika Majcen Marka, na podlagi pro-
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dajne pogodbe z dne 20. 10. 1993 ter darilne pogodbe z dne 3. 4. 1996, zastavljena v
korist upnika: Preskar Danijel, rojen 27. 8.
1952, stanujoč Teharska cesta 30, pošta
Celje, za zavarovanje denarne terjatve
upnika do dolžnika, v znesku 6.240 EUR, z
zapadlostjo zadnjega obroka 28. 6. 2006 z
18,36 odstotno efektivno obrestno mero ter
možnostjo predčasne zapadlosti v primerih,
določenih v točki tretjič posojilne pogodbe in
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 224/2004
Ob-18105/04
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra
pod opr. št. SV 224/2004 z dne 28. 6.
2004, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice do dolžnika – zastavitelja in
solidarnega poroka – zastaviteljice, to je
kredit v višini 8,000.000 SIT, ki zapade v
plačilo v 180. rednih mesečnih anuitetah,
zadnja anuiteta zapade v plačilo najkasneje dne 18. 7. 2019 ter se obrestuje po
letni obrestni meri, ki je sestavljena iz
šestmesečnega Euriborja in fiksnega pribitka 3,0 odst. tč., kar znaša na dan sklenitve pogodbe 5,07%, zamudne obresti in
stroški, ki izhajajo iz tega pravnega posla,
izvede z ustanovitvijo zastavne pravice
pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, to je stanovanju št. 10, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka Pretnerjeva
3, Postojna, z.k. vložek št. 2020, k.o. Postojna, last vsakega do 1⁄2, dolžnika in zastavitelja Boštjana Ožbolta, s stalnim prebivališčem v Postojni Pivška ul. 3, EMŠO
1308975500134 in Polonce Ožbolt, s stalnim prebivališčem v Postojni, Pivška ul. 3,
EMŠO 1302977505526, vse v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, z matično številko 5026237.
SV 987/04
Ob-18107/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 987/04 z dne
28. 6. 2004, je bilo zastavljeno stanovanje
št. C22/B v izmeri 33,52 m2, in shramba
C22/B, v izmeri 6,85 m2, 6. stanovanjsko
nadstropje, v objektu C2 ter parkirno mesto
v III. kleti, vse na parc. št. 2724 in 2725, k.o.
Tabor. Nepremičnina je last zastaviteljice
Sanje Traunšek, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 95/04-C2 z dne 23. 6. 2004, ki
jo je sklenila s prodajalcem Energoplan d.d.
Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična
št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,270.000 SIT s pripadki.
SV 989/04
Ob-18108/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 989/04 z dne 28. 6.
2004, je bil zastavljen poslovni prostor
Pizzeria, v izmeri 103,22 m2 ter pripadajoči del funkcionalnega zemljišča v objektu
Kardeljev trg 3, Velenje, ki stoji na parc. št.
2457/1, vpisani pri vl. št. 2394, k.o. Velenje ki je last zastavitelja Orion Ltd d.o.o.
Ljubljana, matična št. 5573335, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 5.
2002 z Močilnik Jankom. Poslovni prostor
je zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična št. 5026237, za zavaro-
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vanje denarne terjatve v višini 37,000.000
SIT s pripadki.
SV 2184/2004
Ob-18109/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2184/2004 z dne
24. 6. 2004, je bilo stanovanje št. G9, ki
se nahaja v mansardi stanovanjske stavbe,
označene kot objekt G, Beli gaj 2, v izmeri
72,55 m2 in garaža št. G 7-6, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, parc. št. 2033/1 in 2033/23,
k.o. Dobrova, last Silič Marin, Mokrška ulica 47D, Ljubljana, EMŠO 1406949500330,
ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. BG 2-G9 z dne 10. 10. 2003,
sklenjene med Eurometall d.o.o. Medvode,
matična številka 1196111, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.000 EUR s pripadki.
SV 623/2004
Ob-18122/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, SV 623/2004 z dne 23. 6. 2004,
je stanovanje številka 27/V v skupni izmeri 78,24 m², v hiši v Mariboru, Kardeljeva
79, ki stoji na parc. št. 364 k.o. Spodnje
Radvanje, last Car Tijane, stanujoče Maribor, Kardeljeva 79, na temelju pogodbe o
prodaji stanovanja št. 602/93 z dne 3. 11.
1993, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pp., kar predstavlja
na dan sklenitve pogodbe 33.492,44 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila.
SV 631/2004
Ob-18123/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 631/2004 z dne
24. 6. 2004, je stanovanje št. 4 v skupni izmeri 56,90 m², v Mariboru, Stantetova 26,
ki stoji na parceli številka 1009/1 k.o. Sp.
Radvanje, last Matičič Hilde, stanujoče Šober 38, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 31. 5. 2004, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pp.
SV 676/04
Ob-18124/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 676/04 z dne 28. 6.
2004, je nepremičnina, stanovanje št. 6 v
skupni izmeri 49,59 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Podvelki, Podvelka 12, stoječe na parc. št. 142,
k.o. Rdeči breg II, ki je last Jožefa Tertineka in Danice Tertinek, oba stan. Podvelka
12, Podvelka, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 362-81/93-4 z
dne 30. 6. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožefa Tertineka in Danice Tertinek, oba stan.
Podvelka 12, Podvelka, v višini 17.500 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 330/04
Ob-18125/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar

Pasar iz Lucije, št. SV 330/04 z dne 24. 6.
2004, je bilo stanovanje s projektno oznako
2S.B.O.Z v pritličju objekta “VHIII – enota
B”, stoječega na parcelah št. 2777/4, 2781,
2782, 2940/2, 2947/1, k.o. Izola mesto, v izmeri 45,25 m2 in zelenico v izmeri 19,69 m2,
s pripadajočo shrambo, ki se nahaja v pritličju objekta, ki je v lasti Kostanjšek Tomislava, Izole, C. v Pregavor, na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 66/01-K z dne 2. 10.
2001, sklenjene med Galeb Gradbeništvo
d.o.o. Izola, Industrijska c. 2e, Izola, kot
prodajalcem in Kostanjšek Tomislavom kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24,000.000
s pripadki.
SV 4002/2004
Ob-18126/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Škofje Loke, opr. št. SV 4002/2004 z
dne 24. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 1 v
drugem nadstropju stanovanjskega bloka
na Jesenicah, Cesta Alojza Travna 19,
stoječega na parc. št. 2047, pripisani pri
vložku št. 962 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
61,50 m2, s pripadajočo kletjo in balkonom
in pripadajočim solastninskim deležem na
vseh skupnih delih, napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka,
last zastavitelja Vladimirja Dakskoblarja,
roj. 21. 11. 1972, EMŠO 2111972500686,
stanujočega Cesta maršala Tita 62, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 11. 2001, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, z matično številko 1430564,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 46.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.
SV 575/04
Ob-18127/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu in sporazuma o ustanovitvi hipoteke po 250. členu
ZIZ, SV 575/04 z dne 28. 6. 2004, notarja
Marka Finka iz Celja, je bilo stanovanje št.
16, v izmeri 42,86 m2, locirano v 4. nadstropju stanovanjske hiše, v Zoisovi ulici 2,
v Celju, ki stoji na parc. št. 474/1, k.o. Celje,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 1998, med prodajalko Smole
Natašo in kupko Lorger Zdenko, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje,
Vodnikova 2, matična številka 5026121, za
zavarovanje denarne terjatve v skupni višini
4,500.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Lorger Srečku.
SV 682/04
Ob-18129/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 682/04 z dne 29. 6.
2004, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 9, v II. nadstropju stanovanjske hiše
na Slomškovem trgu 14, Maribor, v skupni
izmeri 31,66 m2, ki stoji na parc. št. 1579,
k.o. Maribor-Grad, ki je last Aleksandre
Konjiček, stan. Slomškov trg 14, Maribor,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
771/95 z dne 2. 8. 1995 in darilne pogodbe
z dne 23. 9. 1999 in nepremičnine, enosobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju stanovanjske hiše na Slomškov trg 14, Maribor,
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v skupni izmeri 31,02 m2, ki stoji na parc.
št. 1579, k.o. Maribor-Grad, ki je last Borisa
Konjička, stan. Slomškov trg 14, Maribor,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
št. 845/95 z dne 28. 2. 1996, ter prodajne
pogodbe z dne 23. 9. 1999, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Aleksandre in Borisa Konjička, oba stan. Slomškov trg 14, Maribor, v
višini 25.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

vanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe
v Mariboru, Taborska 4, s pripadajočo drvarnico v skupni izmeri 36,60 m2, ki stoji
na parc. št. 104, k.o. Tabor, last dolžnika
in zastavitelja Gabrovec Blaža, EMŠO
2308965500229, stanujočega Maribor,
Taborska 4, celote, na podlagi prodajne
pogodbe št. 1102/2004 z dne 14. 4. 2004,
sklenjene z Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Dušice
Skrbiš, EMŠO 2512965505340, stanujoče Maribor, Ledina 17C, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT s
pripadki.

SV 199/04
Ob-18130/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 199/04 z dne 24. 6.
2004, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske hiše C. 1. maja 35, Jesenice,
ki obsega eno sobo, kabinet, kopalnico z
WC, predsobo in kletne prostore v velikosti
6,76 m2, v skupni izmeri 37,16 m2, stoječe
na parc. št. 2351 – stanovanjska stavba
277 m2, vpisano pri vl. št. 1853 k.o. Jesenice, v lasti zastaviteljev Merdanić Mirsada,
Merdanić Šećire, mld. Merdanić Alise ter
mld. Merdanić Armina, vsakega do ene
četrtine, katerega so pridobili na podlagi
pogodbe št. ISP 1101/93 -0 o prodaji stanovanja, sklenjeni z Železarno Jesenice,
d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice, kot prodajalcem ter solastniki kot
kupci, dne 15. 10. 1993 zastavljeno v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, (Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung), s sedežem
v Celovcu, Paulitschgasse 5-7, Celovec
9010, Avstrija, enolična identifikacijska št.
1870637, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15.000 EUR, skupaj z obrestmi po
trenutni letni obrestni meri 5,087%, ter dogovorjenimi zamudnimi obrestmi po letni
obrestni meri 4,50% ter ostalimi pripadki,
na podlagi te notarske listine, pri čemer prvi
obrok zapade v plačilo 31. 7. 2004, vsak naslednji obrok zapade vsakega zadnjega dne
v tekočem mesecu, zadnji obrok pa zapade
v plačilo 30. 6. 2010.

SV 274/2004
Ob-18260/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 274/2004 z
dne 16. 6. 2004, sta bila poslovni prostor
z oznako 1, v izmeri 25,05 m2 in poslovni
prostor z oznako 15, v izmeri 49,41 m2, ki
ležita na parc. št. 104/19, vpisani pri vl. št.
802 k.o. Zreče, last Občine Zreče, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.540 EUR s pp, v korist SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.

SV 597/04
Ob-18131/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 597/04 z
dne 29. 4. 2004, je bilo stanovanje, št. 61,
v 7. nad., s pripadajočo enako oštevilčeno
kletjo, na naslovu Rusjanov trg 2, Ljubljana,
v skupni izmeri 75,36 m2, v večstanovanjski
stavbi A-29 na parc. št. 1747, k.o. Slape, last
zastaviteljev Špele in Enesa Kajatzovića,
oba Ljubljanska c. 84, Domžale, na podlagi
kuporodajne pogodbe z dne 21. 6. 2004, z
Bojanom Letonja in Sonjo Lokar, oba Rusjanov trg 2, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 93.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 906/2004
Ob-18132/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 906/2004 z
dne 24. 6. 2004, je bilo enosobno stano-

SV 292/2004
Ob-18261/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marguč Franca
iz Slovenskih Konjic, opr. št. SV 292/2004
z dne 22. 6. 2004, je bilo stanovanje št.
1, v tlorisni izmeri 67,38 m2, balkon v izmeri 3,66 m2 in kletna shramba v izmeri
4,55 m2, ki je locirano v I. nadstropju, stanovanjskega bloka PB-1, v Kajuhovi ulici
5, v Slovenskih Konjicah, solast Korošec
Miha in Erike, stan. Sevec 5a, Zg. Ložnica, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp, v
korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
5, Celje.
SV 644/2004
Ob-18262/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, SV 644/2004 z dne 29. 6.
2004, je stan. št. 5/II v izmeri 50,33 m², s
kletjo v izmeri 3 m², v hiši v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 65, ki stoji na parc.
št. 80/4 k.o. Sp. Radvanje, solast Dukarić
Ljubice in Dukarić Stjepana, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12.
2001 in stan. št. 186/III v izmeri 29,94 m²
ter pomožni prostor v izmeri 4,47 m², v hiši
v Mariboru, Prušnikova 42, ki stoji na parc.
št. 1118/1 k.o. Sp. Radvanje, last Dukarić
Maria, na temelju prodajne pogodbe z dne
8. 6. 2004, zastavljeno v korist Probanke
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,100.000 SIT s pp.
SV 243/04
Ob-18271/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa Notarke Duše Trobec
Bučan iz Kranja, opr. št. SV 243/04 z dne
30. 6. 2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 10, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjskega objekta, na
naslovu Gradnikova ulica 3, Kranj, v skupni izmeri 46,80 m2, z ustreznim solastnim
deležem skupnih prostorov in zemljišča,
last zastaviteljice, zastavljene v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, MŠ 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Os-17831/04
Popravek
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Ranscell, podjetje za imunoterapijo d.o.o.,
Ljubljana, Teslova 30, Okrožnega sodišča v
Ljubljani, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 66 z dne 18. 6. 2004, Os-16422/04, St
77/2004, se dolžnik pravilno glasi: Transcell, podjetje za imunoterapijo d.o.o.,
Ljubljana, Teslova 30.
Uredništvo
St 35/2004
Os-17963/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/2004 sklep z dne 23. 6. 2004:
I. To sodišče je dne 7. 5. 2004 ob 9. 15
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Gostinstvo Laznik Mirko Laznik s.p., Lačja vas
22, Nazarje, z dne 7. 5. 2004 in je dne 23. 6.
2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Gostinstvo Laznik Mirko Laznik
s.p., Lačja vas 22, Nazarje (matična št.
1572652, ID št. za DDV: SI75211432).
Odslej se firma glasi: Gostinstvo Laznik Mirko Laznik s.p., Lačja vas 22, Nazarje (matična št. 1572652, ID št. za DDV:
SI75211432) – 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 v stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate 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 TRR-računa
ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). 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 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006-35000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. 10. 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 23. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2004
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St 19/93
Os-17965/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom Gorenje Elektronika
d.o.o., Partizanska 12, Velenje – v stečaju, na seji dne 22. 6. 2004 pod opr. št.
St 19/93 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gorenje Elektronika d.o.o., Partizanska
12, Velenje – v stečaju, se zaključi.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 6. 2004
St 114/2003
Os-17966/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 114/2003 sklep z dne 18. 6.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ilič
Dragomir s.p., Splošna zidarska dela in postavljanje ostrešij, Preserje 20, Braslovče
– v stečaju (matična številka: 5229246, ID
št. za DDV: SI11958294), se zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ilič Dragomir
s.p., Splošna zidarska dela in postavljanje
ostrešij, Preserje 20, Braslovče – v stečaju
(matična številka: 5229246, ID št. za DDV:
SI11958294), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2004
St 106/2001
Os-17968/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št St 106/2001 sklep z dne 18. 6.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Race inženiring, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o., Plinarniška 4, Celje – v
stečaju (matična številka: 5347203, ID št.
za DDV: SI31779280), se izključi v skladu z
dol. 169 člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Race inženiring,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Plinarniška 4, Celje – v stečaju (matična številka: 5347203, ID št. za DDV: SI31779280),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2004
St 53/2003
Os-17970/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 53/2003 sklep z dne 18. 6. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Libela standard, Industrija tehtnic in finomehanike d.o.o., Opekarniška 2, Celje – v
stečaju (matična številka: 5604385, ID št. za
DDV: SI84126701), 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: Libela standard, Industrija tehtnic in finomehanike
d.o.o., Opekarniška 2, Celje – v stečaju
(matična številka 5604385, ID št. za DDV:
SI84126701), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2004
St 98/2003
Os-17971/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 98/2003 sklep z dne 18. 6. 2004:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zdravko Lipošek s.p., Avtoprevoznik,
Olimlje 52, Podčetrtek – v stečaju (matična številka: 1222333, ID št. za DDV:
SI98576640), 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 sklepa v zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zdravko Lipošek
s.p., Avtoprevoznik, Olimlje 52, Podčetrtek
– v stečaju (matična številka: 1222333, ID
št. za DDV: SI98576640), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2004
St 57/2003
Os-17972/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2003 z dne 18. 6. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Kava
Jelarji d.o.o., gradbeništvo, pridobivanje in obdelava kamenja in trgovina,
Sp. Škofije 226, Škofije, matična številka
5897629, šifra dejavnosti 14.130, se začne
takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se
vpiše izbris navedene družbe iz sodnega
registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2004
St 34/2003
Os-17974/04
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 34/2003 z dne 25. 5. 2004, zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom B.P.C. – proizvodnja,
trgovina in zaključna dela d.o.o., Bošamarin 62, Koper, mat. št. 5803861.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2004
St 91/2004
Os-17975/04
To sodišče, je s sklepom St 91/2004 dne
18. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Nektar Podjetje za proizvodnjo pijač d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana,
matična številka 5592607, davčna številka
22602895.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše, Pregljeva 1, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 9. 2003 ob 11.30, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2004

St 68/2004
Os-17976/04
To sodišče je s sklepom St 68/2004
dne 23. 6. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Venet Trade mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vipavska 10, matična številka 5729645, šifra
dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 10. 2004 ob 10. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, v sejni
sobi v 9. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2004
St 218/2004
Os-17977/04
To sodišče je s sklepom St 218/2003 dne
24. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Format Podjetje za storitve in
trgovino d.o.o., Nasperska pot 33, Ljubljana, matična številka: 5607531, davčna
številka: 27273474, Srg 200308148.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, Kranjčeva 6, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 10. 2004 ob 12.10, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2004
St 15/2004
Os-17978/04
To sodišče je s sklepom St 15/2004 z
dne 11. 6. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesna international d.o.o.,
Ljubljana, Rimska cesta 11 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2004
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St 94/2004
Os-17979/04
To sodišče je s sklepom St 94/2004 dne
23. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Artindom d.o.o. – oblikovanje
v duhu narave, Ljubljana, Na Herši 5,
matična številka: 5555248, davčna številka:
26936453.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 9. 2004 ob 11. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2004
St 41/2004
Os-17980/04
To sodišče je s sklepom St 41/2004 z
dne 23. 6. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgomar Podjetje za trženje, zastopanje in storitve d.o.o., Horjul,
Podolnica 28 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2004
St 188/2002
Os-17981/04
Stečajnega upravitelja Gorazda Zemljariča se z dne 24. 12. 2003 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi MPP
Livarna d.o.o., – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2004
St 92/2000
Os-17983/04
Stečajnega upravitelja Gorazda Zemljariča se z dne 1. 6. 2004 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Moda
Lotus d.o.o., – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2004
St 73/2003
Os-17984/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Erea ekonomski inženiring
d.o.o., Gorkega 1, Maribor – v stečaju,
se v skladu s 169 členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2004
St 28/2002
Os-17985/04
To sodišče je v stečajni zadevi nad
dolžnikom Okrepčevalnica Galeb Golu-

Št.

bovič Zoran, s.p., Tolminskih puntarjev
6, Nova Gorica, izven naroka dne 24. 6.
2004 sklenilo:
Skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Galeb Golubovič
Zoran, s.p., Tolminskih puntarjev 6, Nova
Gorica, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS
Ministrstvo za finance Davčna uprava Republika Slovenija, Davčni urad Nova Gorica,
izpostava Nova Gorica, pod št. 37-35895,
matična št. obrata 5591136.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v register samostojnih podjetnikov posameznikov dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 2004
St 46/2003
Os-17986/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika KIK Jožef Podobnik
s.p. – v stečaju, Ivana Suliča 6/a, Šempeter pri Gorici, zunaj naroka dne 24. 6.
2004 sklenilo:
1. Zaključi se stečajni postopek nad
dolžnikom KIK Jožef Podobnik s.p., Ivana
Suliča 6/a, Šempeter pri Gorici, matična številka 5379331, davčna številka 56312008,
šifra dejavnosti 45.320.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh od
njegove objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS
Ministrstvo za finance, Davčni upravi RS,
Davčni urad Nova Gorica, izpostava Nova
Gorica, v katerem je dolžnik vpisan pod št.
37-1709/94.
II. Prekliče se prvi narok za preizkus terjatve, določen za dne 8. 9. 2004, ob 8.30 v
sobi 108/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 2004
St 2/2004
Os-17987/04
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Zidarstvo, polaganje keramike in kamna Darko Remec,
s.p., Ulica Matije Doljaka 6, 5210 Solkan,
dne 4. 10. 2004, ob 14.30 v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 2004
St 34/2003
Os-17988/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika GO – GETT, Import
– export – gostinstvo – trgovina – turizem Nova Gorica d.o.o. – v stečaju, Indrustrijska 5, Nova Gorica, zunaj naroka
dne 24. 6. 2004 sklenilo:
I. Zaključi se stečajni postopek nad
dolžnikom GO - GETT Import – export – gostinstvo – trgovina – turizem Nova Gorica
d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 5,
matična številka 5372216, davčna številka
34866264, dejavnost 51.110.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh od
njegove objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča, vložek št. 10093700.
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Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register stečajni dolžnik preneha in se iz
sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v
zvezi s tem stečajnim postopkom.
II. Prekliče se prvi narok za preizkus terjatve, določen za dne 8. 9. 2004, ob 9. uri v
sobi 108/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 2004
St 11/2004
Os-17989/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 11/2004 z dne 22. 6. 2004, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Lesoform
Trgovsko podjetje d.o.o. Idrija, Markova
56, matična številka 5691931, davčna številka 99559293.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-229014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00001104. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 9.
2004 ob 9.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 6. 2004
St 8/2004
Os-17990/04
To sodišče je dne 18. 6. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 8/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Viper Trgovina
na debelo v tranzitu d.o.o., Kaninska vas
4/19, Bovec.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p.,
Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se
sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-0804. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 9. 2004 ob 9.05, v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 6. 2004
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St 20/2004
Os-17991/04
To sodišče je na seji senata dne 21. 6.
2004 pod opr. št. St 20/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek na dolžnikom Europrint storitveno trgovsko podjetje,
d.o.o., Trebelno 22, Trebelno, matična št.
5584370, šifra dejavnosti: 17.530, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Europrint storitveno trgovsko podjetje,
d.o.o., Trebelno 22, Trebelno izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 6. 2004
St 34/2004
Os-17992/04
1. Z dnem 21. 6. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Samopostrežba
ABS Trgovina na drobno, Hozjan Boris
s.p., Čentiba 461, 9220 Lendava, davčna
št. 73227668, matična št. 1595172.
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
42200-7110006-51100344.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 9. 2004 ob 13.30 pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 21. 6. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 6. 2004
St 35/2004
Os-17993/04
I.1. Z dnem 21. 6. 2004 se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lekop Keral Commerce, Proizvodnja in
prodaja Velika Polana d.o.o., Velika Polana 151/b.
2. Predlagatelju se nalaga, da v roku 15
dni na transakcijski račun tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028, slic na št. 11
42200-2340003-51100354 položi predujem
za stroške postopka v višini 1,000.000 SIT.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K
prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT. Sodna taksa se plača na
transakcijski račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča št. 01100-1000339014 (velja za pra-
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vne osebe) oziroma št 01100-1000338529
(velja za fizične osebe), sklic na št. 11
42200-7110006-51100354. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje mag. Milorad Vidović
iz Veščice 6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 21. 6. 2004 nabije na oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Merkur Trgovina in storitve d.d., Cesta
na okroglo 7, Naklo,
2. Tolerans, Franjo Kodba s.p., Dolnja
Bistrica 72, Črenšovci,
3. Mentis d.o.o., Meža 127, Dravograd,
4. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (OE Murska Sobota),
5. Žižek Tibor, Lendava, Mlinska 15.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 6. 2004
St 27/2003
Os-17995/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
27/2003 z dne 2. 6. 2004, ki je postal pravnomočen dne 21. 6. 2004, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom G 7 Efekt
Družba za varovanje d.o.o., Gmajna 44
b, Slovenj Gradec (prej: Efekt Varovanje
premoženja in oseb d.o.o., Gmajna 44 b,
Slovenj Gradec) ter njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A: Upniki, ki so svoje terjatve
konvertirali v lastniški delež dolžnika pod
pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena
in sicer:
– upnik G 7 d.o.o., Trzin, Špruha
33, Trzin je konvertiral terjatev v višini
39,451.789,99 SIT,
– upnik G 7 Vabaco d.o.o. je konvertiral
terjatev v višini 145.961, 10 SIT,
– upnik Varnost Koper d.d. je konvertiral
terjatev v višini 127.376,93 SIT.
Razred B 1: Terjatve upnikov – dobaviteljev, ki bodo poplačane v višini 20 % od
ugotovljene terjatve, v roku enega leta po
pravnomočnosti prisilne poravnave, brez
obresti.
Razred B 2: Neposredne terjatve upnikov – delavcev, ki bodo poplačane v višini
20 % od ugotovljene terjatve, v roku enega
leta po pravnomočnosti prisilne poravnave,
brez obresti.
Razred B 2 a: Terjatve upnikov – delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, na
katere prisilna poravnave nima pravnega
učinka in se poplačajo kot strošek stečajnega postopka.
Razred B 3: Terjatve upnikov – kreditodajalcev iz naslova nezavarovanih kreditov,
ki bodo poplačane v višini 20 % od ugotovljene terjatve, v roku enega leta po pravnomočnosti prisilne poravnave, brez obresti.
Razred B 4: Terjatve upnika – državne
institucije iz naslova neplačanih davkov in
prispevkov, ki bodo poplačane v višini 20
% od ugotovljene terjatve, v roku enega
leta po pravnomočnosti prisilne poravnave,
brez obresti.

Razred B 5: Terjatve upnikov – tujih dobaviteljev, ki bodo poplačane v višini 20 %
od ugotovljene terjatve, v roku enega leta
po pravnomočnosti prisilne poravnave, brez
obresti.
Razred C: Terjatve ločitvenih upnikov,
na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z višino prijavljenih in ugotovljenih terjatev, z višino glasovalne pravice
ter z navedbo zmanjšanih zneskov terjatev
za poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 6. 2004
St 14/2004
Os-17996/04
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Kalko d.o.o., Nicina 12, Prevalje,
matična številka 5746825000, davčna številka 33706662.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Kalko
d.o.o. – v stečaju, Nicina 12, Prevalje.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek., Navriški
vrh 3c, Ravne na Koroškem.
IV. I. Narok za preizkus terjatev bo dne
29. 9. 2004 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev,
šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa, ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk
(38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na
oglasno desko tukajšnjega sodišča dne
21. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 6. 2004

Izvršbe
In 2004/00169
Os-16020/04
Na podlagi sklepa o izbvršbi sodišča z
dne 25. 2. 2004, opr. št. In 2004/00169, je
bil dne 24. 5. 2004 opravljen v korist upnikov
etažnih lastnikov, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 48, na naslovu Rusjanov trg 4, Ljubljana, last dolžnika Švabelj
Velimira, Rusjanov trg 4, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2004
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In 2003/01070
Os-16461/04
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24. 1. 2002,
opr. št. Z 2001/02225, je bil dne 24. 1. 2002
opravljen v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, rubež stanovanja št. 3, v
izmeri 72,12 m2, ki se nahaja v prvi etaži
stanovanjske hiše na naslovu Jamova c.
46, Ljubljana, last Brenko Barbare in Košir
Marije, vsake do 1/2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1631/2004
Os-12676/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Slavice Kocjančič, Vanganel 2c, Koper,
zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi
odsvojitve in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne
14. 12. 1983 za denarno (posojilno) terjatev
v znesku 66.000 DIN s 4% obrestmi in p.p.,
pri vl. št. 381, k.o. Vanganel, nepremičnini
parc. št. 283, pri solastniškem deležu do
1/2, Kocjančič Slavice, Vanganel 2c, Koper,
roj. 7. 7. 1953.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I P1 775/2002
Os-16019/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Vrabič Alenki, Linhartova 62, Ljubljana, zaradi plačila 1,288.210 SIT, s pp, dne
3. 6. 2004 sklenilo:
toženi stranki Vrabič Alenki, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I Pl 755/2002 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Zvone Debevc, Kamniška 20,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2004
IV I 2000/15086
Os-16268/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
c., 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv.

Št.

Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnico
Stepanovič Nino, Jakčeva ul. 2, Ljubljana,
zaradi izterjave 30.271 SIT s pp, dne 20.
5. 2004 sklenilo:
dolžnici Stepanovič Nini, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem iz Ljubljane,
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2004
IV I 2000/18040
Os-16269/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, zoper dolžnika Obradovič
Željka, Pot na Fužine 35, Ljubljana in Obradovič Polono, Jakopičeva ul. 23, Ljubljana, zaradi izterjave 2,331.994,50 SIT s pp,
dne 24. 5. 2004 sklenilo:
dolžniku Obradovič Željku, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem iz Ljubljane.
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 24. 5. 2004
P 7/04
Os-16018/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mire Sluga, Dane
27/k, Sežana, ki jo zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko 1. Slavka Miklavca, Dane 33, Sežana, sedaj neznanega bivališča, 2. Karla
Miklavca, Dane 33, Sežana, sedaj neznanega bivališča, 3. Martina Miklavca, Dane
33, Sežana, sedaj neznanega bivališča, 4.
Ano Pirjevec, Dane 33, Sežana, sedaj neznanega bivališča in 5. Marijo Zajc, Dane
33, Sežana, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 1,200.000 SIT), s
sklepom z dne 7. 6. 2004, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki 1.
Slavku Miklavcu, Dane 33, Sežana, sedaj
neznanega bivališča, 2. Karlu Miklavcu,
Dane 33, Sežana, sedaj neznanega bivališča, 3. Martinu Miklavcu, Dane 33,
Sežana, sedaj neznanega bivališča, 4.
Ani Pirjevec, Dane 33, Sežana, sedaj neznanega bivališča in 5. Mariji Zajc, Dane
33, Sežana, sedaj neznanega bivališča,
postavilo začasnega skrbnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico
6, Sežana, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 6. 2004
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Oklici dedičem
D 596/2003
Os-16029/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 9. 7. 1920 umrlem
Drosghig Luigiju, roj. 7. 4. 1867, iz Gorice,
Italija.
Za dedovanje po zakonu bi po njem prišla
v poštev pranečaka Marcell Bainat in Ernesta
Bainat, kot otroka zap. pok. nečakinje Drosghig Luige por. Bainat, hčerke zap. pok. brata
Drosghig Francesca ter pranečak Lucciolo
Giorgio, kot sin zap. pok. nečakinje Drosghig Anne, hčerke zap. pok. brata Drosghig
Francesca.
Morebitni drugi dediči sodišču niso znani.
Glede na to in v skladu s 130. členom Zakona o dedovanju sodišče poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica. Kolikor se v danem roku ne javi
noben nov dedič, bo sodišče odločilo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 4. 2004

Kolektivni delovni spori
Kd 4/2004
Os-17746/04
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na
podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagatelji Branetom
Kogovškom, Turnovše 35, Vrhnika, Jožefom
Jeršinom, Kriška vas 6, Višnja Gora, Avgustom Bukovcem, Požarnice 36 b, Brezovica,
Ivanko Dovjak, Razori 20, Dobrova pri Ljubljani in Dariom Durjava, Linhartova 9, Ljubljana
in nasprotnim udeležencem Volilna komisija
za izvolitev sveta delavcev družbe Podjetja
za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28,
Ljubljana in Svet delavcev družbe PUH d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana, zaradi predloga za
razveljavitev volitev v svet delavcev.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan 14. 7.
2004, ob 8.30, v sobi št. 7/III, Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul.
14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 15. 6.
2004.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 03102/2004
Rg-12954/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
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prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Computer
center, družba za računalništvo in trgovino
d.o.o., Ljubljana, Snebersko nabrežje 46,
ki ga zastopa notarka Nataša Erjavec, objavlja sklep:
Computer center, družba za računalništvo in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Snebersko nabrežje 46, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Gostinčar Tatjana Miroslava, Ljubljana, Snebersko nabrežje 46,
z ustanovitvenim kapitalom, 1.637.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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 10. 5. 2004
Srg 04094/2004
Rg-16467/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Kvart, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana,
Jarška 43, ki jo zastopa odvetnik Mitja Lamut iz Ljubljane, Pražakova 10, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Kvart, d.o.o.,
Ljubljana, Jarška 43, objavlja sklep:
družba Kvart, trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Ljubljana, Jarška 43, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 11. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ermenc Jožica, Jarška
43, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Ermenc Jožico.
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. 6. 2004
Srg 983/2004
Rg-12683/04
Družba Senekovič & Company, proizvodnja, trgovina in storitve d.n.o., Vinarska 7 a, Maribor, katere družbenici sta
Senekovič Darja, Mladinska ulica 8, Maribor
in Majcen Marija, Ulica Veljka Vlahoviča 75,
Maribor, po sklepu družbenic družbe z dne
23. 4. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Senekovič
Darja in Majcen Marija.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2004
Srg 493/2004
Rg-16462/04
Družba Jumbo, agencija in posredništvo
d.o.o., Trnovo 21, Trnovo pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-3042-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljev
družbe z dne 21. 5. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Eva Šuligoj
Lisjak, Branik 102, Branik in Slavko Šuligoj,
Voglarji 58, Trnovo pri Gorici, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
15 dneh 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 10. 6. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Delošto Dušan, Polje 31, Izola - Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015744/0076/00-23/1995,
izdana
dne
6.3.1995. gnm-156759
Jakšič Gornja Radgona d.o.o., Gornja
Bistrica 65, Črenšovci, obrtno dovoljenje,
št. 31303-0518/00, izdano dne 6.3.1995.
gnv-157000
Jakšič Gornja Radgona d.o.o., Gornja
Bistrica 65, Črenšovci, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 31303-0518/00, izdana dne
6.3.1995. gnu-157001
Mrak Vera, 9. korpus 20, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 17/II - 3-888,
izdan dne 23.12.1994. gno-156757
Rozman Aleš, Smlednik 10, Smlednik,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0052/94,
izdan dne 1.1.1994. gni-156463
Sušnik Jožef, Vidovdanska 2, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0331/94, izdan dne 1.6.1994, 16.11.1994, 3.12.1997 in
23.6.1999. gnx-156973
Škrinjar Tadej, Kettejeva 13, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 48-1332/00,
izdan dne 1.11.2000. gnn-156933

Potne listine
Avramović Aleksandar, Šišenska cesta
31, Ljubljana, potni list, št. P00826213, izdala UE Ljubljana. gnx-156648
Beg Stanislava, Gubčeva 12, Metlika, maloobmejno prepustnico, št. AH
000006392. gnj-156745

Blažič Marija, Vogelna 6, Ljubljana, potni
list, št. P00432152. gnb-156970
Bohinc Roman, Povodje 7, Vodice, potni
list, št. P 00151841. gnf-156441
Čaušević Edin, Savska cesta 2, Kranj,
potni list, št. P00286594. gnm-156959
Domijan Ivan, Cesta na Laze 3, Ljubljana, potni list, št. P00839369. gno-156507
Domijan Marija, Cesta na Laze 3, Ljubljana, potni list, št. P00839368. gnn-156508
Đurković Zoran, Vodnikova 64, Ljubljana,
potni list, št. P00567605. gnw-156724
Etemaj Temo,
Ljubljanska
cesta
101, Domžale, potni list, št. P00973434.
gnu-156976
Fajdiga Janez, Ul. Gubčeve brigade
122, Ljubljana, potni list, št. P00988813.
gnp-156981
Francelj Roman, Ponikve 58, Videm-Dobrepolje, potni list, št. P00322782.
gnp-157006
Furlan Katarina, Bazoviška 7/a, Sežana,
potni list, št. P00060544. gnl-156560
Gogič Milodrag, C. revolucije 2/a, Jesenice, potni list, št. P0060614. gnm-156734
Gorše Špela, Vojkova 32, Ljubljana, potni list, št. P00447108. gne-156867
Gračnar Glorija, Pohorska ulica 4, Celje,
potni list, št. P00520560. gnx-156773
Grebenšek Tina, Cesta X 18/a, Velenje,
potni list, št. P00194801. gnm-156763
Halilagić Edina, Škofjeloška 15, Medvode, potni list, št. P00740415. gnw-156974
Jerebic Sara, Gumnišče 5, Škofljica, potni list, št. P00844659. gnq-156655
Kočar Olga, Boštjanova 1, Lesce, potni
list, št. P00710276. gnr-156904
Kogovšek Maks, Poljanska cesta
66/a, Ljubljana, potni list, št. P00684669.
gni-156688
Krajnc Špela, Erjavčeva 7, Celje, potni
list, št. P00856952. gno-156932
Lampe Marjan Ignacij, Kašeljska cesta
110, Ljubljana, potni list, št. P00239446.
gni-156638
Lončarič Tjaša, Železnikova 16, Maribor,
potni list, št. P00516304. gny-156847
Ložar
Luka,
Sneberska
cesta
52/a, Ljubljana, potni list, št. P00276202.
gnw-156853
Oblak Aljaž, Tominčeva 56, Kranj, potni
list, št. P00691911. gng-156765
Ocvirk Eva, Pod lipami 4, Celje, potni list,
št. P00931366. gnz-156771
Ovčar Teja, Dergančeva 9, Ljubljana, potni list, št. P00024003. gnp-156706
Ožbot Vanda, Volčja Draga 79, Volčja Draga, potni list, št. P00768441.
gnd-156693
Pejić Ljubomir, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. P00253150. gnb-156595
Roj Katja, Stari log 5, Pragersko, potni
list, št. P01009499. gnt-156752
Rusjan Andrej, Renški Podkraj 53,
Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI
152422. gnv-156575
Rutar Mojca, Kosovelova 7, Tolmin, potni list, št. P00155009, izdala UE Tolmin.
gnb-156945
Srdić Goran, Ul. Koroškega bataljona 7, Ljubljana, potni list, št. P00737351.
gnf-156716
Šavron Marija, Gradin 6, Gračišče, maloobmejno prepustnico, št. AH 5913, izdala
UE Koper. gnt-156702
Šinkovec Milka, Parižlje 139, Braslovče,
potni list, št. P00136424. gnd-156768
Štefanič Janja, Podgorica 76, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00482791.
gnj-156862
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Šumer Miha, Cesta 5. maja 3/e, Logatec,
potni list, št. P00393080. gnf-156866
Šumer Miran, Cesta 5. maja 3/e, Logatec, potni list, št. P00413575. gni-156863
Šumer Suzana, Cesta 5. maja 3/e, Logatec, potni list, št. P00413576. gng-156865
Šumer Tina, Cesta 5. maja 3/e, Logatec,
potni list, št. P00413577. gnh-156864
Toplak Janja, Žlavsova 4, Vojnik, potni
list, št. P00436674. gnr-156579
Valjavec Franc, Zagrajškova ulica 8, Kranj, potni list, št. P00016776.
gnt-156427
Velikonja Darko, Grčna 39, Nova Gorica,
potni list, št. P 732775. gnp-156906
Velikonja Polonca, Grčna 39, Nova Gorica, potni list, št. P00732772. gnn-156908
Voler Blaž, Luče 4, Luče, potni list, št.
P00376913. gnp-156956
Vovko Janja, Brezje 1, Brusnice, potni
list, št. P00539702. gng-156690
Vujičić
Nina,
Ljubljanska
cesta
4/f, Grosuplje, potni list, št. P01006125.
gnz-156521
Vukelić Mateja, Cesta I.Istrskih brigad 77, Pobegi, potni list, št. P00700872.
gnj-156962
Zafoštnik Gregor, Rimska ploščad 12,
Ptuj, potni list, št. P 00408102. gnc-156544
Zavec Robert, Kekčeva 14, Ljubljana,
potni list, št. P00710322. gnp-156456
Žavbi Boris, Geršakova ul. 38, Maribor,
potni list, št. P316939. gny-156747

Osebne izkaznice
Ajdinoski Diaut, Goriška 40, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 16046 - za tujce.
gnu-156776
Aleksić Predrag, Litijska cesta 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1033850.
gnn-156458
Aljoša Rejc, Soška 15, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 822431. gni-156713
Atanasov Milorad, Janežičeva 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 565499.
gnh-156714
Avbelj Daniela, Martina Krpana 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1719715.
gnk-156936
Babnik Jan, Ulica dr. Babnika 11,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
1511636. gng-156940
Bajrektarević Fahira, Metelkova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 554513.
gnl-156485
Bartolič Irena, Kampel 23/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 001004290.
gnz-156621
Bartolić Erik, Kampel 23/d, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1176537.
gnr-156954
Baver Branka, Zenkovci 37, Bodonci, osebno izkaznico, št. 1475801.
gnz-156696
Bec Mojca, Boštanj 13/a, Boštanj, osebno izkaznico, št. 1195909. gnu-156426
Bedek Nana, Drožanjska 117, Sevnica, osebno izkaznico, št. 1177894.
gnm-156559
Benčič Jamnik Tanja, Barlova 3, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 329484.
gnr-156729
Berkovič Anja, Dekmanca 47, Bistrica
ob Sotli, osebno izkaznico, št. 1087261.
gns-156778

Berkovič Katja, Dekmanca 47, Bistrica
ob Sotli, osebno izkaznico, št. 1087276.
gnt-156777
Bernard Mira, Gortanova 13/b, Rače,
osebno izkaznico, št. 106853. gny-156872
Bizjak Boštjan, Bevško 44/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1589993.
gni-156538
Bizjak Marica, Reška ulica 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821744.
gng-156665
Blatnik Justina, Dedna gora 1, Studenec, osebno izkaznico, št. 786584.
gnp-156556
Blatnik Niko, Melikova ulica 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 474979.
gnw-156524
Blažič Marija, Vogelna 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1201526.
gnz-156971
Božjak Ladislava, Kešetova 11, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1583697.
gnu-156701
Brailo Ivo, Kumrovška 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1756170.
gnu-156626
Brdnik Anita, Visole 109, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1551000.
gnx-156448
Breznik Teo, Šolska ulica 15,
Muta, osebno izkaznico, št. 1725662.
gnn-156958
Britovšek Sebastian, Javornik 54, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1633747. gnw-156578
Brodar Josip, Meža 155/b, Dravograd, osebno izkaznico, št. 1158519.
gnt-156927
Bunjevac Mateja, Ulica Slavka Gruma
56, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
360801. gne-156442
Cerar Mateja, Oševek 15/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1405185.
gnf-156741
Cigelšek Lidija, Rožni vrh 20, Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
1220653. gnp-156931
Cmer Polona, Okrogarjeva 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 279518. gnk-156886
Cvahte Marjeta, Maistrova 4/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 896751.
gnn-156708
Česen Roki, Gubčeve brigade 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1158785.
gne-156921
Četojević Olga, Celovška cesta 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1215350.
gni-156663
Ćemal Vesna, Seškova 44, Medvode,
osebno izkaznico, št. 990072. gny-156951
Dolšak Alen, Brestovška 37, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 1503135.
gny-156672
Dragar Boža, Moškričeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 448534. gns-156428
Dragar Vida, Klemenova 128, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 233711. gnc-156694
Drugovič Jožica, Gorenje skopice 44/b,
Krška vas, osebno izkaznico, št. 1380184.
gnc-156669
Dušič Bojan, Ljubljanska cesta 30,
Celje, osebno izkaznico, št. 860655.
gni-156438
Fajdiga Janez, Ul. Gubčeve brigade 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
14398. gno-156982
Fajfar Irena, Medribnik 25, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 1579173.
gnk-156536
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Fajfar Polonca, Medribnik 25, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 1587787.
gnf-156541
Fekonja
Aleksandra,
Marčičeva
12/c, Maribor, osebno izkaznico, št.
491541. gnl-156885
Ferkov Rozalija, Bizoviška 13/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 150621.
gnb-156895
Ferš Boštjan, Za vasjo 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 1435119. gni-156938
Feuš Boris, Mota 62, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 1655397. gnw-156699
Fijavž Julijana, Ilirska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695510. gnc-156469
Fodransperg Gregor, Frankopanska
ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
784587. gni-156588
Francelj Janko, Dolenja Brezovica 9,
Preserje, osebno izkaznico, št. 233519.
gnz-156871
Fras Mirko, Krambergerjeva 11, Limbuš, osebno izkaznico, št. 1457589.
gnx-156748
Fridau Marija, Apače 31, Apače, osebno
izkaznico, št. 1423485. gnh-156539
Gajić Risto, Goriška ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1160053.
gne-156617
Golc Lidija, Herbesteinova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 484024. gns-156503
Golež Darko, Kocbekova 6, Celje, osebno izkaznico, št. 193807. gnl-156960
Goriup Maša, Cesta Ceneta Štuparja 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1124886. gnh-156664
Gračnar Glorija, Pohorska ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 1177224.
gnw-156774
Graj Mojca, Breznica 54, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 670944. gnl-156735
Gregorovič Marija, Pod anteno 22, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
558886. gnq-156680
Grošelj Peter, Godovič 124, Godovič,
osebno izkaznico, št. 452262. gny-156772
Gvozdenovič Nenad, Kidričeva 49,
Velenje, osebno izkaznico, št. 1769537.
gnh-156939
Herman Jasna, Dečkova cesta 54,
Celje, osebno izkaznico, št. 1587092.
gne-156567
Hiti Boris, Lovranovo 4, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 936262. gnl-156685
Horvat Gorazd, Koroška 8/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 801634. gnf-156941
Hozjan Štefan, Mala Polana 80, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 1223506.
gnr-156779
Hren Božo, Osredek 9, Zreče, osebno
izkaznico, št. 1436630. gns-156928
Hudoklin Božič Alenka Jelena, Zvonarska 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
310298. gnf-156816
Huskić Dragica, Ig 440, Ig, osebno izkaznico, št. 403743. gno-156832
Iskra France, Pretnerjeva 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 94557. gnt-156727
Jamnik Domen, Bartlova 3, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 1151549.
gnw-156728
Jandrlić Damir, Rusjanov trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430697.
gnm-156659
Janež Robert, Ljubljanska 31, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 21673. gnz-156746
Janše Kristina, Robindvor 38, Dravograd, osebno izkaznico, št. 227833.
gnt-156552

Stran

4526 /

Št.

71-72 / 2. 7. 2004

Jelnikar Danijela, Pot v zeleni gaj 27/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 113867.
gno-156857
Jerman Miran, Tavčarjeva 11, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1626148.
gnu-156901
Jung Slavka, Dolenje Laknice 38, Mokronog, osebno izkaznico, št. 1456890.
gnt-156877
Kačar Šuhra, Steletova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485904.
gnq-156530
Kajfež Žiga, Za gasilskim domom 3/c,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 126118.
gnl-156514
Kerin Andrej, Gimnazijska cesta
15/f, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
340747. gnx-156898
Kern Jaka, Ljubgojna 4, Horjul, osebno
izkaznico, št. 1101199. gng-156990
Klobučar Miroslav, Radoslavci 62, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 854833.
gnx-156698
Kocjan Marija, Novo polje, Cesta XIX
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 819679.
gnl-156635
Kogovšek Tomaž, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 173849.
gnj-156687
Kolenko Igor, Dolga vas 76, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 209403.
gnq-156780
Košnik Pavla, Trg svobode 11, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 155292.
gnp-156731
Kotar Darko, Vodice 11, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 148012. gnb-156670
Kotnik Renata, Šolska ulica 10/a, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 16533.
gnc-156719
Kovač Breda, Goropečnikova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 915362.
gnb-156920
Kovač Jan, Mazijeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 360298. gns-156528
Kovačič Andreja, Ptujska ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 138418.
gne-156692
Kramberger Matej, Žerjav 23, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1092316.
gnv-156700
Kramljak Alojzij, Strniševa ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1118307.
gnd-156668
Krivič Rudi, Spodnje Gorje 222, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 515143.
gns-156903
Krnc Branka, Čanje 8, Blanca, osebno
izkaznico, št. 1166346. gnw-156574
Kržišnik Urška, Svetega Petra hrib
4, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
1530961. gnq-157005
Kržmanc Katarina, Bavdkova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 511456.
gnl-156435
Kurinčič Bojana, Cankarjeva 26, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1123591.
gnv-156725
Lampe Damjana, Kašeljska cesta 110,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281705.
gnf-156491
Lampe Luka, Kašeljska cesta 110,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1070993.
gnd-156493
Lenič Vladimir, C. Proletarskih brigad
53, Maribor, osebno izkaznico, št. 1693791.
gnk-156761
Lešnik Jan, Ul. Vide Alič 17, Ptuj, osebno izkaznico, št. 992993. gnw-156899
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Ličen Astrid, Branik 27/d, Branik, osebno izkaznico, št. 1511839. gnj-156537
Lukač Ana, Kol. 1.Maja 10/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1514703.
gnl-156910
Majič Barbara, Srednje Gameljne 53/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
262232. gnp-156856
Markelj Gregor, Pot v dolino 31/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1140643.
gnw-156949
Markelj Majda, Pot v dolino 31/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1140646.
gnx-156948
Markelj Urša, Pot v dolino 31/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1140650.
gnv-156950
Mavc Marija, Nova Cerkev 106, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 1602143.
gnk-156586
Merkužič Franci, Ul. Mirana Jarca
3, Dob, osebno izkaznico, št. 1759122.
gnt-156952
Midžan Bećo, Vojkova 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1714104.
gni-156963
Mihelič Tomaž, Pohorska cesta 8, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 224124.
gny-156997
Mileva Sanja, Cesta XIV divizije 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1725727.
gne-156742
Moleh Marjeta, Krivi vrh 19, Sv.Ana
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1442943. gnh-156739
Nagode Tomaž, Stoženska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 367334. gny-156447
Nahtigal Matjaž, Smlednik 20/b,
Smlednik, osebno izkaznico, št. 1416306.
gnm-156684
Njivar Samo, Hercegovščak 44, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 146585.
gnv-156900
Novak Manuela, Rošpoh 17, Maribor, osebno izkaznico, št. 1513257.
gnf-156766
Nušev
Hedvika,
Trubarjeva
52,
Celje, osebno izkaznico, št. 470638.
gnq-156755
Očko Koni, Lačna Gora 40, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 807300. gnm-156884
Ožbot Vanda, Volčja Draga 79, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 1495497.
gnb-156695
Pak Mateja, Plodršnica 13, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št. 1712143.
m-848
Panikvar Davorin, Kungota pri Ptuju 88,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 1014598.
gne-156542
Panjan Gal, Velesovska 28, Šenčur, osebno izkaznico, št. 1768398.
gnv-156550
Panjan Miroslav, Podlog 3, Dragatuš, osebno izkaznico, št. 1674180.
gnm-156584
Papler Ana, Poljanska cesta 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 635523.
gnx-156498
Pavletič Cveta, Lepi pot 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 76452. gnu-156676
Pečenik Ivan, Tomačevo 45/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 780873. gnv-156625
Pejić Ljubomir, Beblerjev trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182231.
gnz-156596
Peterlin Gregor, Vreskovo 74/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1733535.
gnb-156995

Pintar Karmen, Trg revolucije 7/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 698736.
gnp-156585
Pintarič Darja, Ljubljanska 100, Maribor, osebno izkaznico, št. 1252887.
gnj-156937
Plahuta Vesna, Liminjanska 83, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
1707678. gnp-156681
Podržaj Frančiška, Šišenska 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 161731.
gng-156640
Potočnik Irena, Gozdarska 4/a, Bled,
osebno izkaznico, št. 342214. gnz-156896
Premrl Neli, Lukežiči 37/b, Renče, osebno izkaznico, št. 1515155. gnu-156726
Prešeren Sandi, Zagrad pri Otočcu 6
6, Otočec, osebno izkaznico, št. 1774191.
gnh-156689
Pušnik Matej, Srednji Dolič 34, Mislinja, osebno izkaznico, št. 1207631.
gnk-156736
Radoševič Jože, Tomšičeva 14, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1536927.
gnz-156721
Rahne Ivan, Jamova 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 896631.
gnm-156934
Režonja Jasminka, Kidričeva 4, Kočevje, osebno izkaznico, št. 645639.
gnn-156583
Rihter Marjan, Solčava 54, Solčava,
osebno izkaznico, št. 847137. gnb-156545
Romih Alojzija, Prijateljeva 3, Celje, osebno izkaznico, št. 1430542.
gnq-156955
Rupnik Anton, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 792761.
gnk-156711
Rutar Mojca, Kosovelova 7, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 5751. gnc-156944
Sakić Mirsad, Hudovernikova 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 506914.
gnd-156918
Sarajlić Mustafa, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 659603.
gnw-156624
Sešek Mateja, Testenova 115, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1370215.
gnd-156568
Silahić Takaj Jasmina, Litijska cesta
81/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
229726. gnf-156466
Simončič Milan, Cesta na ribnik 10,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 1616491.
gnb-156770
Simončič Petra, Cesta na ribnik 10,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 1616290.
gnc-156769
Slatinek Igor, Mala vas 27/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 555726.
gnd-156893
Srdič Samo, Kotnikova 14, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 375151.
gnw-156474
Srdić Goran, Ul. Koroškega bataljona 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1054309.
gng-156715
Starina Janez, Kebetova 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 528125. gny-156822
Strle Špela, Kopališka 45, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1725091.
gnf-156916
Sušnik Ernestina, Kebetova 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 391505.
gnd-156618
Šircelj Zoran, Litijska cesta 108, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1198511.
gnk-156911
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Šoštarič Otmar, Celestina 33, 2229
Malečnik, osebno izkaznico, št. 1508471.
gnu-156751
Špolar Marko, Kersnikova cesta 1,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 733851.
gnk-156461
Štravs Ljudmila, Ul. v Zadrže 4, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 596948.
gny-156547
Šulc Tina, Rozmanova ulica 2, Krško,
osebno izkaznico, št. 262940. gnv-156475
Švegelj Greta, Bernetičeva 20, Koper, osebno izkaznico, št. 197889.
gnd-156543
Teršavec Marica, Smoletova 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 1407325.
gnj-156762
Tičar Matjaž, Hranilniška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 511169. gnc-156869
Tomašič Tihomir, Župančičeva 4,
Metlika, osebno izkaznico, št. 435829.
gno-156682
Toplak Janja, Žlavsova 4, Vojnik, osebno izkaznico, št. 530091. gnq-156580
Traven Franci, Cirilova 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 990643. gny-156572
Trpin Matej, Povšetova 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1752323.
gnc-156494
Tršinar Jasminka, Topniška 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 409812.
gnu-156501
Trtnik Boštjan, Klemenova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 347526. gnt-156527
Turonek Andreja, Jerinski dol 4/a, Jarenina, osebno izkaznico, št. 276185. m-838
Urbanič Olga, Ploderšnica 8, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št. 1626430.
m-857
Velikonja Darko, Grčna 39, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1443565.
gnu-156905
Velikonja Marijan, Ščedne 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1347076.
gng-156540
Velkavrh Janko, Jesenova 28, Domžale, osebno izkaznico, št. 534605.
gni-156888
Verstovšek Barbara, Kajuhov dvor 6,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 994577.
gnr-156879
Videnšek Ciril, Mota 55, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 489885. gnq-156730
Vidmar Vidović Vesna, Slape 126,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 146360.
gnw-156999
Vincek Petra, Pivola 48/d, Hoče, osebno izkaznico, št. 176874. gnc-156569
Vlachy Nuša, Kotnikova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 73867. gnl-156860
Voler Blaž, Luče 4, Luče, osebno izkaznico, št. 1152915. gno-156957
Vončina Andrejka, Kal nad Kanalom 1,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico, št.
235693. gnn-156733
Vončina Marko, Dovje 92, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 54367. gnx-156573
Vovk Andrej, Štefanova ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1338926.
gnh-156989
Vranješ Aleksander, Gregorčičev drevored 5, Ptuj, osebno izkaznico, št. 850270.
gnu-156576
Vrhovšek Frančišek, Podgornikova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1118384.
gnx-156873
Witmajer Gregor, Zavrh pri Galiciji 2,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 1125020. gnh-156564
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Zadravec Matej, Belokranjska 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1002598.
gnr-156854
Zajc Renee, Stritarjeva 2, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1625180.
gnr-156979
Zajc Zoja, Stritarjeva 2, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1625176. gns-156978
Zavašnik Milena, Trubarjeva 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1351285.
gnd-156993
Zgoznik Janko, Kaniža 22, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 323290.
m-830
Zidarič Marjan, Loka pri Zidanem Mostu
56, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št. 846273. gne-156942
Zucchiati Rok, Kal nad Kanalom 1,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico, št.
1407311. gno-156732
Zupančič Marija, Nadbišec 34, Voličina,
osebno izkaznico, št. 278752. gni-156738
Zupančič Martina, Ljubljanska cesta 108, Domžale, osebno izkaznico, št.
1752369. gnm-156984
Žabkar Maja, Hudovernikova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343440.
gnj-156987
Žagar Gal, Oševek 15/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1405207. gnd-156743
Žekar Tina, Dol 1/b, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1471395.
gnb-156870
Žibrat Žur Eda, Janševa ulica 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 255269. gnu-156455
Žužek Magdalena, Strmec 4, Velika Loka, osebno izkaznico, št. 684982.
gne-156467

Vozniška dovoljenja
Aleksić Predrag, Litijska cesta 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565648, reg. št. 19915, izdala UE Ljubljana. gno-156457
Amič Monika, Zelena ulica 12, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14834, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-156548
Asani Denis, Poljubinj 24/f, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 156378, izdala UE
Tolmin. gnh-156489
Avguštin Kristina, Suhadole 5/c, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4325, izdala UE Kamnik. gnf-156891
Avramović Aleksandar, Šišenska cesta
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1285083, reg. št. 220507, izdala UE Ljubljana. gnv-156650
Ažman Maruša, Cankarjeva 44, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1879283, reg. št. 27550. gnc-156844
Baver Branka, Zenkovci 37, Bodonci, vozniško dovoljenje, št. 26458.
gns-156653
Begojev Djorde Igor, Ribniška ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 71468, izdala UE Ljubljana.
gnu-156430
Belak Bogomir, Teslova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214980, reg. št. 222082, izdala UE Ljubljana. gnn-156858
Bernetič Tjaša, Marezige 57/b, Marezige, vozniško dovoljenje, št. S 1900104,
reg. št. 45494. gnr-156504
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Bizjak Marica, Reška ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1918915, reg. št. 119259, izdala UE Ljubljana. gnf-156666
Bizjak Mojca, Reška ulica 37, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 70/2004. gnv-156825
Bjedov Milena, Celovška cesta 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293408, reg. št. 96007, izdala UE Ljubljana. gnt-156852
Blatnik Niko, Melikova ulica 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731753, reg. št. 103132, izdala UE Ljubljana. gnx-156523
Boža Šarcelj, Vorančeva 12, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19220. gnd-156843
Brailo Ivo, Kumrovška ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370254, reg. št. 220832, izdala UE Ljubljana. gnh-156614
Bratina Mojca, Antoličičeva 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378980, reg. št. 118018, izdala UE Maribor. gnf-156566
Bregar Matjaž, Levstikova 24, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12033,
izdala UE Trebnje. gnp-156531
Brulc Milan, Ul. Slavka Gruma 84, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 17042, izdala UE Novo mesto.
gnn-156533
Brulc Natalija, Areška 11, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1773486,
reg. št. 10296, izdala UE Ruše. m-824
Brunner Damjan, Kocljeva 1, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
870616, reg. št. 9425, izdala UE Ljubljana.
gns-156878
Cerar Mateja, Oševek 15/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19906.
gnw-156599
Cvirn Magdalena, Založe 43, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1562587, izdala UE Žalec.
gnh-156764
Čater Jure, Kebetova ulica 8/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1964955, reg. št. 159280, izdala UE Ljubljana. gne-156967
Čeh Aleš, Zabovci 6/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1306232,
izdala UE Ptuj. gnb-156620
Čmak Jurij, Polzela 59, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411892,
izdala UE Žalec. gnp-156581
Čufar Rok, Češnjica 44, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1987,
izdala UE Škofja Loka. gnz-156496
Čurin Metkior, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1284543, reg. št. 108999, izdala UE
Ljubljana. gnj-156637
Čušin Majda, Jarška cesta 36/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973112, izdala UE Ljubljana. gnb-156445
Dautović Fuad, Gimnazijska cesta
15/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 12307, izdala UE Trbovlje. gnt-156452
Dolinar Borut, Gabrje 50, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1970, reg. št. 180463, izdala UE Ljubljana.
gnj-156712
Domajnko Gregor, Svečane 24, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1675148, reg. št. 13855. m-842
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Domijan Ivan, Cesta na Laze 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
449006, reg. št. 35140, izdala UE Ljubljana. gnm-156509
Dračko Jozo, Goriška 38, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085053, reg. št. 18258, izdala UE Velenje. gng-156740
Družina Robi, Manžan 10/c, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1168202, reg. št. 29040. gns-156628
Dušič Bojan, Ljubljanska cesta 30, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
986322, reg. št. 7988. gnh-156439
Fajdiga Janez, Ul. Gubčeve brigade
122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1327813, reg. št. 227570, izdala UE Ljubljana. gnq-156980
Feguš Marko, Mejna cesta 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1518254,
izdala UE Ptuj. gnj-156837
Ferk Petra, Koroška cesta 110, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670644, reg. št. 101917, izdala UE Maribor.
gnj-156562
Ferlič Rudolf, Jerovškova 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091661, reg. št. 47628, izdala UE Maribor.
gnr-156554
Ferrari Nives, Šolska ulica 20, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 33055, izdala UE Nova Gorica.
gnh-156443
Fluher Vlado, Sladki vrh 11, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1784465, reg. št. 647, izdala UE Pesnica.
m-841
Fon Andrej, Dolenji Boštanj, Boštanj,
vozniško dovoljenje, št. S 1168168, reg. št.
9146. gnn-156558
Fornazarič Milena, Spodnje Gameljne
129, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1609493, reg. št.
188923, izdala UE Ljubljana. gnz-156996
Franc Anamarija, Koželjeva 17, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
815477, reg. št. 14968. gnq-156830
Gajić Risto, Goriška ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502337, reg. št. 233107, izdala UE Ljubljana. gnf-156616
Godler Gregor, Polje, Cesta VI/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097089, reg. št. 213906, izdala UE Ljubljana. gne-156992
Golc Lidija, Herbesteinova 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1864674, reg. št. 188456, izdala UE Ljubljana. gnq-156505
Govedič Andreja, Cerkvenjak 31/b, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S1940108, reg. št. 6941,
izdala UE Lenart. gnb-156645
Gračnar Glorija, Pohorska ulica 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
195673, reg. št. 51997. gnv-156775
Graj Mojca, Breznica 54, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 547064, izdala UE
Jesenice. gnu-156651
Grižon Irena, Trg Brolo 6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
5752548272. gny-156622
Hajna Jurij, Zalog 43, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5991.
gnz-156646
Harnik Jožica, Belingerjeva ulica 1,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1808215, reg. št. 4478.
m-844
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Havaj Danijel, Sp. Polskave 275, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1813314, reg. št. 6229, izdala UE Sl.
Bistrica. gnv-156525
Herbaj Jožef, Nedelica 29, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. Ado 50km/h
BFGH, reg. št. 3573, izdala UE Lendava.
gni-156563
Ibrišimović Denis, Ulica bratov Učakar
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1213811, reg. št. 221713, izdala UE Ljubljana. gnn-156462
Ileršič Mitja, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1795530, reg. št. 20346, izdala UE Ljubljana. gno-156432
Irt Rok, Trg F.F. 28, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 11484, izdala
UE Trbovlje. gno-156482
Iskra France, Pretnarjeva 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
14386, izdala UE Postojna. gnd-156718
Jandrlić Damir, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265347, reg. št. 225172, izdala UE Ljubljana. gnn-156658
Jejčič Pavel, Kosmačeva 30, Portorož
- Portorose, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 70/2004.
gng-156590
Jeras Mirjana, Bistričica 26/f, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15656, izdala UE Kamnik. gnc-156444
Kaltenekar Anita, Zgornja Dobrava 34,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1359216, reg. št. 27059, izdala UE
Radovljica. gny-156697
Karba Branko, Ul. Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 25946, izdala UE Nova Gorica.
gnj-156487
Kavčič Marko, Šentjošt nad Horjulom 53, Horjul, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1418872, reg. št. 236779.
gno-156907
Kejžar Mohor, Zgornja Sorica 9, Sorica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 27525,
izdala UE Škofja Loka. gnh-156964
Kerin Andrej, Gimnazijska cesta 15/f, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 6788, izdala UE Trbovlje. gny-156897
Kimovec Karolina, Pod vrhom 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
720349, reg. št. 54686, izdala UE Maribor.
gnl-156760
Kladnik Boris, Glavni trg 38, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 2020869, reg.
št. 7628. gnp-156781
Klemen Zdravko, Stopnik 30, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 1319127, izdala
UE Tolmin. gng-156615
Klemenčič Tanja, Zadružniška ul. 39,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 701650, reg. št. 23323, izdala UE
Domžale. gnu-156451
Kneževič Rojko, Ljubljanska 104, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1277571, reg. št. 107439, izdala UE Maribor. gnp-156756
Kocjan Marija, Novo polje, Cesta XIX
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1710231, reg. št.
22877, izdala UE Ljubljana. gnm-156634
Kogovšek Tomaž, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445392, reg. št. 160977, izdala UE
Ljubljana. gnk-156686
Kolarič Špela, Miklošičeva ulica 17,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1520849, reg. št. 37116, izdala UE
Domžale. gnv-156975
Kondič Ranko, Planina 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFH, št. S 807851, reg.
št. 37704, izdala UE Kranj. gnv-156425
Koren Dejan, Bratonci 161, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 33391. gnr-156654
Korenčan Marija, Glinškova ploščad
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1795488, izdala UE Ljubljana.
gnx-156998
Kovač Jan, Mazijeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1458685, reg. št. 211235, izdala UE Ljubljana. gnb-156720
Kovač Miran, Voklo 103, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1533233, reg. št. 54971, izdala UE Kranj.
gnt-156652
Kovačič Andreja, Ptujska ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1799793, reg. št. 42567, izdala UE Ljubljana. gnf-156691
Krajnc Dejan, Skoke, Holcerjeva 32,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1607401, reg. št.
123373, izdala UE Maribor. gnc-156744
Krajnc Leopold, Gorkega 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
37117, reg. št. 37486, izdala UE Maribor.
gnq-156555
Krajnc Slavko, Kidričeva 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
697624, reg. št. 9546. gny-156876
Kramljak Alojzij, Strniševa ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1778738, reg. št. 8067,
izdala UE Ljubljana. gne-156667
Krivograd Brankica, Fazan 4, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 54152, reg. št. 14048, izdala UE Piran. gnw-156849
Kuduzović Fikreta, Zaloška cesta 230/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212267, reg. št. 220928, izdala UE
Ljubljana. gnm-156834
Kuhar Srečko, Polanšak 28, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1188103,
izdala UE Ptuj. gns-156828
Kukovec Damjan, Celovška cesta 149,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455127, reg. št. 211051, izdala UE
Ljubljana. gnq-156705
Kurinčič Bojana, Cankarjeva 26,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39335, izdala UE Nova Gorica.
gnh-156589
Kurnik Urška, Žabnica 33, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497503, reg. št. 54129, izdala UE Kranj.
gng-156915
Lampe Damjana, Kašeljska cesta 110,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1872107, reg. št.
173268, izdala UE Ljubljana. gng-156490
Lampe Marjan Ignacij, Kašeljska cesta
110, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SA 1760424, reg. št. 149422,
izdala UE Ljubljana. gnh-156639
Leskovar Darja, Završe pri grobelnem
11, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17398, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-156673
Leva Primož, Okoška gora 43, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001494646, reg. št. 20412, izdala UE
Slov. Bistrica. gnj-156737
Manja Ocepek, Pod hribom 24, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 7257. gny-156597
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Marc Katja, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43950, izdala UE Nova Gorica.
gni-156613
Menih Marija, Lokovica 42/a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 2071894, reg. št. 5669, izdala
UE Velenje. gnl-156935
Merkač Jani, Stražišče 26, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20002, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnp-156481
Merkužič Franci, Ul. Mirana Jarca 3,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABEkBFGH,
št. S 002106251, reg. št. 16816, izdala UE
Domžale. gns-156953
Mevlja Egon, Lokev 169, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5133,
izdala UE Sežana. gns-156603
Mihelič Tomaž, Št. Jurij 125, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1316452, reg. št. 21259, izdala UE Grosuplje. gnq-156480
Mihelj Mitja, Jakčeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1597306, reg. št. 256419, izdala UE Ljubljana. gnl-156985
Miklavc Goran, Gradnikova 18, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40228, izdala UE Nova Gorica.
gnj-156587
Mižigoj Ferdinand, Cesta 4. julija 131,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3612. gnp-156606
Mlakar Anže, Most na Soči 60/a,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
1032797, izdala UE Tolmin. gnk-156611
Mlinar Matej, Žirovska 4, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1496259, reg. št.
10842. gne-156767
Mraz Mitja, Kale 1/a, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1242366, izdala UE Žalec. gnm-156434
Muršič Milan, Breg 12, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8912, izdala UE Ormož. gnt-156602
Nadja Ocepek, Gostičeva cesta 85,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 001907903, reg. št.
40584. gnt-156502
Nahtigal Matjaž, Smlednik 20/b, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1821678, reg. št. 261531, izdala
UE Ljubljana. gnn-156683
Nastav Igor, Ul. 1. Maja 6, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0852036, reg. št. 4394, izdala UE Metlika.
gnd-156643
Nelec Frančišek, Frankovo naselje
165, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 8195, izdala UE Škofja
Loka. gnk-156436
Nikolič David, V zatišju 2, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
460447, reg. št. 3985, izdala UE Ruše.
gnn-156758
Novarlić Budimir, Šišenska cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192218, reg. št. 219942, izdala UE
Ljubljana. gny-156522
Ocepek Berta, Zahomce 20, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001903691, izdala UE Žalec. gnr-156929
Omerza Breda, Podbreg 30/a, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1175541, izdala UE Jesenice. gns-156703
Ornik Franc, Spodnja Velka 7, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
97766, reg. št. 82244. m-840
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Oručević Elvir, Kovinarska 7/č, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20139, izdala UE Kamnik. gnd-156468
Ostanek Anton, Mali Otok 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG, št.
2684, izdala UE Postojna. gnw-156499
Ožbot Dolores, Dekani 85, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
27872, reg. št. 22031, izdala UE Koper.
gnw-156549
Pađen Milka, Klanska ulica 15, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1609403, reg. št. 207916, izdala UE Ljubljana. gnr-157004
Pašić Almir, Vaška pot 10/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364937, reg. št. 197912, izdala UE Ljubljana. gnr-156704
Pečenik Andrej, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1617434, reg. št. 256662, izdala UE
Ljubljana. gnz-156679
Pečoler Primož, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1247995, reg. št. 44842, izdala UE Kranj.
gno-156532
Perne Dragica, Ulica Jana Husa 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1917126, reg. št. 20200, izdala UE
Ljubljana. gny-156972
Peter Matavž, Ul. Bratov Mernik 6,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7805. gne-156842
Peterlin Gregor, Vreskovo 74/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
203514, izdala UE Trbovlje. gnc-156994
Pintar Marjeta, c. 4. Julija 66, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10858.
gnn-156883
Pinter Sašo, Celjska cesta 19, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1783712, reg. št. 50798, izdala UE Celje.
gno-156582
Pirc Janez, Birčna vas 62, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 42250, izdala UE Novo mesto. gnl-156610
Plahuta Vesna, Liminjanska 83, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 33115, reg. št. 11133, izdala
UE Piran. gnr-156604
Pogačnik Marjan, Zabrekve 6, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19110, izdala UE Škofja Loka. gnu-156476
Polič Sonja, Bistriška cesta 44, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
789935, reg. št. 5972, izdala UE Slovenska Bistrica. gnc-156794
Pongrac Petra, Brodarjev trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189963, reg. št. 1006200, izdala UE Ljubljana. gnw-156424
Primc Mitja, Pivška 5, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 12873, izdala
UE Postojna. gny-156647
Puhič Grozdana, Na gorco 49, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916465, reg. št. 67929, izdala UE Maribor.
gnz-156671
Radoševič Jožef, Tomšičeva 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 1028, izdala UE Slovenj
Gradec. gnv-156600
Rampre Ivanka, Polzela 286, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903632, izdala UE Žalec. gnj-156887
Razgoršek Alojz, Milčinskega ulica 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1679650, reg. št. 50224, izdala UE Celje.
gny-156922
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Remec Branka, Godič 80/f, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
449835, reg. št. 7938, izdala UE Cerknica.
gnv-156850
Rihter Marjan, Solčava 54, Solčava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6153,
izdala UE Mozirje. gnz-156546
Rkman Božo, Stranska vas 59,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 13207, izdala UE Novo mesto.
gnm-156609
Rupnik Anton, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845210, reg. št. 106009, izdala UE
Ljubljana. gnl-156710
Rutar Mojca, Kosovelova 7, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1755147, izdala UE
Tolmin. gnp-156831
Sarajlić Mustafa, Pokopališka ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1615906, reg. št.
165449, izdala UE Ljubljana. gnc-156623
Sarhatlić Adin, Veliki Ločnik 36, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524863, reg. št. 219788, izdala UE Ljubljana. gnk-156986
Sbil Luka, Golnik 170, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307767, reg.
št. 51049, izdala UE Kranj. gnm-156859
Selak Mojca, Ceplez 9, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 1927594, reg. št.
11767. gnw-156749
Sermek Matej, Hladnikova ulica 28,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1640317, reg. št. 9650, izdala UE Tržič.
gnh-156914
Silahić Takaj Jasmina, Litijska cesta
81/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1434450, reg. št. 237709, izdala UE Ljubljana. gng-156465
Sivka Danilo, Kompole 132, Štore, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1339301,
reg. št. 46489. gnt-156577
Slatinek Igor, Mala vas 27/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1593894, reg. št. 159094, izdala UE Ljubljana. gne-156892
Smolnikar Andreja, Gorjuša 9/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1457232, reg. št. 29857, izdala UE Domžale. gns-157003
Srdić Goran, Ul. Koroškega bataljona
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BCGH, št. SA 1871328, reg. št.
247746, izdala UE Ljubljana. gne-156717
Stanojevič Marija, Sp. Brežnica 33, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
478494, reg. št. 17749, izdala UE Slov.
Bistrica. gnk-156511
Strmčnik Marko, Ferrarska 17, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 63302, reg. št. 20072.
gnt-156627
Šebijan Peter, Jelovškova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286660, reg. št. 227291, izdala UE
Ljubljana. gnj-156662
Šekoranja Iztok, Pod gabri 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
149501, reg. št. 48362. gnk-156961
Šircelj Zoran, Litijska cesta 108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1820558, reg. št. 160611, izdala UE
Ljubljana. gnj-156912
Špolar Marko, Kersnikova cesta 1, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1410310, reg. št. 22270, izdala UE Grosuplje. gnl-156460

Stran

4530 /

Št.

71-72 / 2. 7. 2004

Štaleker Mitja, Gmajna 19/b, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15364, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-156601
Tajki Marjan, Ul. Pohorskega bataljona
1, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1808104, reg. št. 4193, izdala UE
Ruše. m-826
Tič Terezija, Lačna gora 41, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
905194, reg. št. 11287, izdala UE Slovenjska Bistrica. gnc-156619
Toplišek Tine, Kropa 111/b, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355615,
reg. št. 27255. gnb-156845
Treven Ogrizek Lan, Resljeva cesta
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1825806, reg. št.
243317, izdala UE Ljubljana. gnh-156889
Trkman Kaja, Miren 60/a, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40602, izdala
UE Nova Gorica. gnn-156608
Ugrina Maša, Livarska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1871217, reg. št. 194072, izdala UE Ljubljana. gnc-156894
Urbajs Gašper, CKO 23, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 71117, izdala UE Šentjur pri Celju. gnq-156930
Uršič Marko, Ulica talcev 1, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1832355, izdala UE Sežana. gnk-156636
Ušen Alenka, Hmeljarska 3, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
608904, reg. št. 26548. gng-156565
Velikonja Darko, Grčna 39, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
11184. gnj-156612
Velikonja Marijan, Ščedne 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 17877, izdala UE Nova Gorica.
gnr-156479
Verstovšek Barbara, Kajuhov dvor 6,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1852573, reg. št. 29166, izdala UE
Grosuplje. gnq-156880
Veselak Pavlič Andreja, Gajštova 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1151219, reg. št. 75986, izdala UE Maribor. gns-156553
Vidmar Radislav, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2084266, reg. št.
49624, izdala UE Ljubljana. gnr-156483
Vincek Petra, Pivola vas 48/d, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278673, reg. št. 116241, izdala UE Maribor. gnb-156570
Vodošek Ivan, Lipa 47, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BFGH,
št. S 1855695, reg. št. 3133, izdala UE Velenje. gnv-156750
Vovk Andrej, Štefanova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165521, reg. št. 206650, izdala UE Ljubljana. gni-156988
Vrčko Tanja, Kidričeva 82, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1329384,
reg. št. 34311, izdala UE Domžale.
gnq-156855
Zajc Tanja, Stritarjeva 2, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1545513,
reg. št. 15110, izdala UE Grosuplje.
gnt-156977
Zgoznik Janko, Kaniža 22, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1812354, reg. št. 5291, izdala
UE Pesnica. m-829
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Zore Anita, Preglov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1251724,
reg. št. 224330, izdala UE Ljubljana.
gnm-156709
Zupanc Mojca, Brezje pri Tržiču 41,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069814, reg. št. 5491. gnn-156833
Zupančič Martina, Ljubljanska cesta
108, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1457392, reg. št. 36117, izdala
UE Domžale. gnn-156983
Žiberna Jaša, Vojkova cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365811, reg. št. 232311, izdala UE Ljubljana. gnv-156500
Žibrat Žur Eda, Janševa ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1870803, reg. št. 21640, izdala UE Ljubljana. gnv-156454
Žunko Marjan, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 1911778, reg. št. 53329, izdala UE Maribor. gno-156557

Zavarovalne police
Agnič Žiga, Dolenjska cesta 369, Škofljica, zavarovalno polico, št. 219595, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-156656
Arh Jožef, Hrastje pri Cerkljah 10,
Cerklje ob Krki, zavarovalno polico, št.
628191, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-156827
Blagovič Renata, Volkmerjeva 30, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 6253, izdala zavarovalnica Slovenica. m-832
Boškan Savan, Gogalova 3, Kranj, zavarovalno polico, št. 246485, izdala zavarovalnica Tilia. gnm-156484
Engel Kristina, Ratež 58, Brusnice, zavarovalno polico, št. 00101492770, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-156848
Gradišnik Marko, Travniška 2, Pragersko, zavarovalno polico, št. 275340 s 5%
popusta, izdala zavarovalnica Tilia. m-839
Hajšek Robert, Videž 24, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 256635 z
50% bonusom, izdala zavarovalnica Tilia.
m-854
JUDEŽ D.O.O., Rozmanova 13, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. AO 605089.
gnb-156470
Jurič Janez, Irgoličeva 59, Hoče, zavarovalno polico, št. 983317 s 50% bonusom,
izdala zavarovalnica Tilia. m-855
Kranjc Goran, Tržec 41, Videm pri Ptuju,
zavarovalno polico, št. 101524463, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-831
Nikolič Peter, Morje 30, Hoče, zavarovalno polico, št. 2905855 z 20% bonusom,
izdala zavarovalnica Maribor. m-856
Žigon Bogdana, Trdinova 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101601310.
gno-156607

Spričevala
Adamič Mateja, Cesta v Zgornji log 79,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2003. gnc-156723
Alitović Mirjam, Cesta dveh cesarjev
108/e, Ljubljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Bičevje v Ljubljani. gnc-156919

Atelšek Primož, Savina 71, Ljubno ob
Savinji, spričevalo 2. in 3. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1999 in 2000. m-834
Benedičič Alenka, Lancovo 69, Radovljica, spričevalo 2. letnika gostinske šole
- smer kuhar. gne-156592
Benedičič Alenka, Lancovo 69, Radovljica, spričevalo 1. letnika gostinske šole
- smer kuhar. gnd-156593
Cimbaljević Francka, Tavčarjeva ulica
12, Škofja Loka, diplomo Srednje obutvene
in tekstilne šole v Kranju, izdana leta ¸1985,
na ime Štremfelj Francka. gnd-156868
Cof Aleš, Praše 15, Mavčiče, spričevalo
7. razreda OŠ Orehek, Kranj, izdano leta
2001/2002. gne-156492
Cvenšek Matjaž, Staničeva ulica 5,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnc-156923
Čendar Barbara, Hrvatini 177/b, Ankaran - Ankarano, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazjie v Kopru. gnf-156591
Čurič Dino, Šercerjeve brigade 5, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2002/2003. m-853
Dolenc Edvard, Krivo Brdo 2, Selca,
diplomo Srednje kovinarske in cestno pometne šole v Škofji Loki, izdana leta 1991,
št. I-OD-407. gnc-156473
Dovečar Igor, Skolibrova 13, Ormož, diplomo Živilsko šolskega centra v Mariboru
- živilec-mesar, leta 1983/1984. m-858
Dreven Milan, Ivana Kavčiča 11, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1980. gnp-156431
Duh Majda, Slovenski trg 1, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja Kmetijska
šola Rakičan, izdano leta 1971/1972. m-849
Eferl Simona, Bevkova cesta 5, Grosuplje, indeks, izdala Srednja kemijska šola v
Ljubljani. gng-156890
Etemaj Adam, Prevoje pri Šentvidu 88,
Lukovica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2002. gng-156440
Ferek Milan, Podgora pri Dolskem 26,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale - finomehanik, izdano leta 2002. gnw-156674
Gašperlin Nejc, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gng-156965
Godec Borut, Fužinarska 22, Mežica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniško - naravoslovne in pedagoške
usmeritve v Ravnah na Koroškem, izdano
leta 1982. gnt-156902
Gradiša Rok, Orešje 82, Ptuj, indeks, št.
25006471, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gne-156642
Grden Irena, Mijavčeva ulica 7, Škofljica, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
tehnične kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1976, 1984, izdano na ime Rupar Irena. gno-156657
Habbe Aleš, Medvedova 5/b, Kamnik,
spričevalo 3. in 4. letnika VII Gimnazije
Vič, izdano leta 1983. gns-156753
Hrženjak Kristina, Medribnik 6, Cirkulane, diplomo Srednje kmetijske šole Ptuj.
m-822
Iršič Srečko, Konjiška vas 21/a, Slovenske Konjice, spričevalo 8. razreda OŠ
Pod goro Slovenske Konjice, izdano leta
1989/1990. gnm-156913
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Jarc Maša, Goliev trg 10, Trebnje, preklic spričevala od 1. do 6. razreda OŠ Trebnje, za leta 0d 1997 do 2003. gnl-156510
Jenko Marko, Praprotna polica 15, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o končani
OŠ Davorina Jenka Cerklje, izdano leta
1985. gnk-156486
Kociper Michael, Kovačičeva 4/b, Kranj,
spričevalo 7. razreda OŠ Simona Jenka.
gnu-156605
Kokalj Gerta, Pot na močila 8, Križe,
spričevalo o zaključnem izpitu šole za prodajalce Kranj, izdano leta 1973, izdano na
ime Dornig Marija. gnc-156594
Kolmanko Mateja, Katreževa pot 27,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnd-156943
Koradin Nejc, Cankarjeva ulica 20,
Nova Gorica, indeks, št. 25006630, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnj-156512
Korošec Denis, Visole, Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
smer trgovec, prodajalec v Slovenski Bistrici, izdano leta 2002 in 2003. m-847
Kos Gaja, Ul. bratov Učakar 122, Ljubljana, indeks, št. 18980686, izdala FF v
Ljubljani. gnf-156516
Kosem Borut, Latkova vas 39, Prebold,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v Celju, izdano leta 2002. gnz-156946
Koželj Rok, Nožiška ulica 11, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene ,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnv-156429
Kuhar Dušan, Spuhlja 8, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Toneta Žnidaršiča Ptuj,
izdano leta 1985. gnh-156839
Kunšek Dušan, Orešje 26, Sevnica,
spričevalo 8. razreda, št. 29, izdano leta
1978. gnp-156506
Lavtižar Andrej, Jakoba Aljaža 5, Mojstrana, spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 1997/1998. gnx-156598
Leš Tamara, Cesta proletarskih brigad
53, Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Tabor 2, izdano leta 2002, 2003. m-820
Ličina Damjan, Zamošani 12, Gorišnica,
maturitetno spričevalo Srednja kmetijska
šola Maribor, izdano leta 1985. m-837
Majer Marjana, Wilsonova 23, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Juge Polak Maribor, izdano leta
1976/1977. m-827
Marinčič Miroslav, V dolini 43, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole
- kemijski procesničar, izdano leta 1979.
gnd-156968
Matko Aleksandra, Polzela 233, Polzela, spričevalo 7. razreda OŠ Polzela.
gnb-156495
Mlakar Janja, Kovaška cesta 18, Lovrenc na Pohorju, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje živilske šole v Mariboru, izdano
leta 1996/1997. m-850
Mohorko Ivanka, Zagrebška 72, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Podlehnik.
m-833
Može Anton, Senožeče 104/j, Senožeče, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika PŠKS Koper, izdano leta
1972. gnv-156875
Mujić Peter, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdana leta 1986.
gnm-156488
Muminović Irna, Prešernova 7, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Olge Meglič, izdano leta 2003. gnz-156446
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Novak Cirila, Ženik 21, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1976.
gnb-156795
Pajenk Martina, Podgorje 49/c, Podgorje pri Slovenj Gradcu, indeks, št. 81586112,
EPF Maribor. m-825
Peternel Kristjan, Celovška 122, Ljubljana, spričevalo 2. razreda OŠ Škofljica,
izdano leta 2003. gnc-156519
Peternel Martin, Celovška 122, Ljubljana, spričevalo 1. razreda OŠ Škofljica,
izdano leta 2003. gnh-156518
Plajnšek Drago, Zakl 17, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnično elektro strojne in tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1981/82. m-823
Pliberšek Tadej, Cankarjeva 7, Nova
Gorica, indeks, št. 23030164, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gny-156947
Podgornik Darja, Gorenja Trebuša 15,
Slap ob Idrijci, indeks, št. 18880980, izdala
FF v Ljubljani. gnz-156471
Pokorn Štefan, Senožeti 41, Zgornja
Besnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Škofji Loki, izdano
leta 2000. gnm-156459
Potokar Mojca, Kešetovo 7, Trbovlje,
spričevalo 1 in 2 letnik Obutvene šole
Kranj, izdano leta 1995/1996 in 1996/1997.
gny-156497
Potrč Marko, Letinjeva 2, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 2001/2002.
m-852
Praprotnik Anja, Goričica pri Ihanu 19/a,
Domžale, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2004. gnk-156861
Punčuh Alen, Ul. Ilije Gregorčiča 7, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 7. in
8. razreda devetletke OŠ Ivan Cankar Maribor, izdano leta 2002/2003. m-851
Rebernik Jure, Zbilje 10/a, Medvode,
spričevalo 1. letnika Tehnične gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2003. gnh-156464
Reynols Mirna, Pavšičeva ulica 32, Logatec, spričevalo o končani OŠ Koseze, izdano leta 1999, izdano na ime Volčič Mirna.
gnm-156909
Rozinger Janez, Strmec 47, Zgornji Leskovec, spričevalo Poklicne kmetijske šole
Ptuj. gng-156840
Skrt Golja Toš, Trubarjeva ulica 21, Piran - Pirano, indeks, št. 09980197, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu. gny-156926
Slavič Nejc, Tugomerjeva 8, Ljubljana,
spričevalo 2.- letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljujbljani, izdano leta
2003. gnu-156851
Stare Tone, Pšata 28, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o končani OŠ Vencelj Perko
Domžale. gnr-156829
Šnurer Marija, Podmilj 6/a, Blagovica,
maturitetno spričevalo Gimnazija Kamnik,
izdano leta 1978, izdano na ime Podbevšek Marija. gnr-156529
Štraus Primož, Oprešnikova 36, Kranj,
indeks, št. 08001978, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gns-156453
Tominc Katja, Peričeva ulica 27, Ljubljana, diplomo Srednje šole za družboslovje
in splošno kulturo Vida janežič v Ljubljani,
izdana leta 1989, na ime Drmaž Katja.
gny-156526
Valčić Katja, Beblerjeva 12, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Kopru, izdano leta
1996. gnu-156551
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Vindiš Belšak Ida, Sp. Leskovec 20,
Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano
leta 1988. m-836
Zaletel Irena, Boletova 33, Ljubljana, indeks, izdala FF v Ljubljani leto izdaje 1974
na ime Horvatič Irena. gnf-156991
Zorko Željko, Grajenšček 99, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija Ptuj,
izdano leta 1979/1980. gnc-156644
Zupančič Milan, Žiče 88/b, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 4. letnika Gradbene
tehnične šole v Novem Mestu, izdano leta
1983/1984. gnl-156835

Ostali preklici
AC Kondor d.o.o., Letališka 9a, 1000
Ljubljana, preklicuje preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l. RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004, katere imetnica je Erika Tošnjak,
EMŠO 2203972505477, D.Š. 95176195,
Galičeva ulica 28, 1000 Ljubljana, hkrati pa preklicuje še eno delovno knjižico, katere imetnik je Rok Košir, EMŠO
1505988500095, Vrhniška cesta 18, 1354
Horjul. Ob-18257/04
Aleksander Šramel s.p., Dvor 6/a,
Šmarje pri Jelšah, Izvod licence za tovorno vozilo MB ACTROS 3348K z registrsko
številko CE RS - 878. gno-156882
Auguštin Matjaž, Sp. Dobrenje 81,
Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico.
m-845
Avtoprevozništvo Sečnik Ivan s. p., Na
Logu 1, Škofja Loka, izvod licence za tovorno vozilo z reg. št. KR N4-480, vezana
na licenco s številko 1199,z veljavnostjo
od 2.10.2002 do 2.4.2005. gny-156630
Avtoprevozništvo Sečnik Ivan s. p., Na
Logu 1, Škofja Loka, izvod licence skupnosti za tovorno vozilo z reg. oznako KR
N4-480, vezan na licenco s številko 1199,
z veljavnostjo od 1.5.2004 do 2.4.2005.
gnx-156631
AVTOTREIDING d.o.o., Pohorskega
bataljona 11, Slovenska Bistrica, CEMT
obrazec SLO 0001028, tip vozila PB 330
Z-12. gnr-156629
Baum Stanko, Zagorci 1, Juršinci, potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo
s traktorjem izdano v srednjem šolskem
centru Ptuj, št. 2-4/99. m-843
Drobne Rok, Česnikova ulica 20,
Ljubljana, vozno karto, št. 928 s 100%
popustom in spremljevalcem, izdal LPP.
gnc-156969
Dugi Maja, Cesta v Skoke 11, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 88563,
relacija Maribor - Rogoza. m-846
Džombič Senad, C. revolucije 1/b, Jesenice, delovno knjižico. gnw-156649
Fer d.o.o., Sv. Anton, Turki 21, Pobegi,
odločbo za mednarodni prevoz blaga SČG
891/09, št. dov. 000526. gnr-156754
Gradiša Rok, Orešje 82, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 25006471, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljnai.
gnf-156641
Jaki Ana, Smolenja vas 11, Novo mesto
- Krka, študentsko izkaznico, št. 21017518,
izdala FDV v Ljubljani. gns-156707
Jaušovec Marjan, Mestni vrh 70/b,
Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
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lja čolna, št. 02/13 - 3845 -01, vč - 6559.
gni-156838
Jeke Darja, Reteče 92, Škofja Loka,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za zdravstvo, na ime
Primčič Darja. gnf-156841
Jelenc Matija, Preloge 67, Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico, št.
41970149, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnn-156633
Kamenšek Andrej, Zagrad 33/c, Celje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293 - 2789/02, v.č.- 9162.
gne-156846
Kavčnik Primož, Pot na jele 20, Borovnica, kupončke zavarovalne police,
št. 0837106, izdala Zavarovalnica Tilia.
gnl-156660
Keber Katja, Petrovče 125, Petrovče,
študentsko izkaznico, št. 18000421, izdala
FF v Ljubljani. gno-156632
Kobe Štefan, Pod Vinogradi 2, Straža,
delovno knjižico. gnu-156826
Kolenc Marko, Bevško 6, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 23010215, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnv-156925
Koradin Nejc, Cankarjeva ulica 20, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 25006630,
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izdala Falulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gni-156513
Kvas Marjana, Trnava 25/b, Gomilsko,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
vzgojitelj predšolskih otrok, leta 1991.
m-835
Lončarič Matej, Pristava 23, Pristava pri
Mestinju, preklic spričevala 1.letnika Srednje poklicne in tehniške elektro in kemijske
šole celje. gnb-156874
Majer Marjana, Wilsonova, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo minstrstvo za zdravstvo. gnh-156814
Milosavljević Kristina, Predoslje 129,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 41970005,
izdala Medicinska falulteta v Ljubljani.
gnn-156433
Modrijan Tanja, Ravbarjeva ulica 10,
Ljubljana, preklic diplome Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1988, št.
I-K/750. gnv-156675
Murovec Jasna in Vladimir, Koseze
60/a, Ilirska Bistrica, preklic življenske zavarovalne police VK št. 41402000184, Izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-156515
Pečenik Ivan, Tomačevo 457a, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 002003,
izdana 15.3.2001. gnk-156836

Pokorn Nina, Mlinše 19, Izlake, študentsko
izkaznico, št. 41210041, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnf-156966
Strle Špela, Kopališka 45, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 19402494, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gne-156917
Škalički Dušanka, Log 12, Hrastnik, delovno knjižico. gno-156561
Šuštar Luka, Petričeva ulica 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija v Šentvidu. gnw-156924
Uršič Vinko, Trubarjeva 27, Celje,
orožni list, št. OL 000001510, reg.št. 160.
gnt-156677
Uršič Vinko, Trubarjeva 27, Celje, Preklic orožne listine dovoljenja za posest DP
000000835, reg.št. 159. gns-156678
Vajda Boštjan, Finžgarjeva 3, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 93487062, FERI Maribor. m-821
Vele Urh, Na Trebeže 6, Orehova vas, študentsko izkaznico, št. 18020638, izdala FF v
Ljubljani. gne-156517
Verstovšek Barbara, Kajuhov dvor 6, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 20030532, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-156881
Zupančič Metka, Dragomlja vas 10, Suhor, študentsko izkaznico, št. 11020301.
gny-156472
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