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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 404-01-66/2004
Ob-18914/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za najem
s postopnim odkupom – leasing objekta
Ekonomska gimnazija Kranj, objavljenem,
v Uradnem listu RS, št. 44-47 z dne 30. 4.
2004, Ob-11317/04, se spremenita točki
8.a) in 9. tako, da se sedaj glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 8. 2004 do 10.
ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana, dne
30. 8. 2004 ob 12. uri.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 240/04

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ob-18727/04
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po odprtem postopku za oddajo
storitev za prevoze učencev osnovnih šol
v Mestni občini Velenje (naročilo je bilo
razdeljeno na šest sklopov), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 47 z dne 30. 4. 2004,
Ob-11102/04 so pravočasno, to je do 7. 6.
2004 do 12. ure, prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:
1. »Izletnik« Celje, d.d., Aškerčeva 20,
Celje (v nadaljevanju: Izletnik d.d.),
2. Koratur d.d., Avtobusni promet in turizem d.d., Perzonali 48, Prevalje (v nadaljevanju: Koratur d.d.),
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3. APS, Avtoprevozništvo in servisi d.d.,
Koroška 64, Velenje (v nadaljevanju: APS
d.d.),
4. Prevozi z avtobusom, Strehar Roman,
s.p., Podkraj 22, Velenje (v nadaljevanju:
Strehar Roman, s.p.).
Ponudbe ponudnikov APS d.d., Strehar
Roman s.p., Koratur d.d., niso vsebovale
vseh dokumentov zahtevanih z razpisno
dokumentacijo, zato v skladu z ZJN-1-UPB1
in razpisno dokumentacijo, njihove ponudbe
niso pravilne.
Iz navedenega sledi, da je naročnik v
predmetnem javnem razpisu za sklope 1, 2,
3, 4, in 6 pridobil samo eno pravilno ponudbo, to je ponudbo ponudnika Izletnik d.d., za
sklop 5 pa nobene pravilne ponudbe.
Ker je naročnik pridobil samo eno pravilno ponudbo, tako ni mogel primerjati
cene z ostalimi ponudniki in dejansko pridobiti ponudnika z najnižjo ceno, ki je bila
edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika.
Iz tega razloga z izvedbo predmetnega
javnega razpisa ni bilo zagotovljeno temeljno načelo javnega naročanja, in sicer načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe
proračunskega denarja.
Kot nesporno gre tudi ugotoviti, da
ZJN-1-UPB1 nikjer izrecno ne določa vezanosti naročnika na izbiro ponudnika, ki
je po pregledu ponudb edini, ki je zadostil
zahtevam naročnika.
Naročnik bo začel nov postopek za oddajo predmetnega javnega naročila.
Mestna občina Velenje

ZJN-13.G

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Št. 535-101
Ob-18751/04
Zaradi vložene revizije na razpisane
pogoje v zadevi rekonstrukcija in razširitev
rezervoarskega prostora v skladišču naftnih
derivatov Ortnek – II. faza – 2. faza omejenega postopka – revizija, s strani gospodarske družbe IMP d.d. Ljubljana, preklicujemo
oddajo in odpiranje ponudb, oboje razpisano
za 30. 6. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

ISSN 1318-9182

Leto XIV

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. 401-17/03
Ob-18312/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10,
tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
oprema-pohištvo v skupni letni ocenjeni
vrednosti 17,000.000 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega
2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mizarstvo Vidmar Branko
Vidmar s.p., Vrhnika, Sanolabor d.d., Ljubljana in Incom group d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
2,057.148,84 SIT, sklop 2: 193.728 SIT in
213.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o oddaji
javnega naročila pri naročniku.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 130-133 z dne 29. 12. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2004.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana
Ob-18521/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
2. Naslov
naročnika:
Partizanska
ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-27-30, faks 02/818-19-03.
3. Datum izbire: 23. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni
material,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni material,
– skupina 4: RTG material.
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Kraj dobave: Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za skupino 1: sanitetni in obvezilni material:
– Dentacom d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,
– Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
Za skupino 2: laboratorijski material:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Dr. Gorkič d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec.
Za skupino 3: zobozdravstveni material:
– KT Prezent, Celovška 136, 1000
Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
Za skupino 4: RTG material:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 5,428.392,05 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material:
4,304.728,23 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
10,939.903,55 SIT,
– skupina 4: RTG material: 1,482.077,99
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 5,
– skupina 2: laboratorijski material: 2,
– skupina 3: zobozdravstveni material: 3,
– skupina 4: RTG material: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: za celoten sklop: 6,451.559,19 SIT,
5,053.387,01 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material: za celoten sklop: 5,279.365,54 SIT,
4,669.511,77 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material: za celoten sklop: 11,886.997,86 SIT,
9,656.824,24 SIT,
– skupina 4: RTG material: za celoten
sklop: 1,534.264,59 SIT, 1,488.299,51 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: objavljen v
Ur. l. RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2004.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
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Ob-18554/04
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca.
2. Naslov naročnika: Prežihova 8, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8,
1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, dodatne ugodnosti, certifikat kakovosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. mesni izdelki: Janez
Oblak s.p. Žiri; 2. perutninski izdelki: ni bilo
ponudbe; 3. jajca: Era d.d., Velenje; 4. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče; 5. kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka, Pekarna
Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje; 6. zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Škofljica; 7. sveže sadje in zelenjava: Agro
Mrkac d.o.o., Ljubljana; 8. sadni sokovi, sirupi in ostala pijača: Mercator d.d., Ljubljana; 9. splošno prehrambeno blago: Mercator, d.d., Ljubljana; 10. diabetični in dietetični
izdelki: Mercator d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
292.570,25 SIT; sklop 2: /; sklop 3:
164.312,40 SIT; sklop 4: 4,111.930,38
SIT, 4,340.023,20 SIT; sklop 5: 4,168.120
SIT, 4,374.878,29 SIT; sklop 6: 497.493,12
SIT; sklop 7: 1,425.700 SIT; sklop 8:
2,477.659,08 SIT; sklop 9: 1,424.814,01
SIT; sklop 10: 220.214,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 355.650 SIT, 292.570,25
SIT, sklop 2: /; sklop 3: 164.312,40 SIT,
/; sklop 4: 4,944.686,44 SIT, 4,111.930,38
SIT; sklop 5: 5,958.687 SIT, 4,168.120 SIT;
sklop 6: 684.510 SIT, 497.493,12 SIT; sklop
7: 1,813.588,35 SIT, 1,425.700 SIT; sklop 8:
3,284.540 SIT, 2,292.530,14 SIT; sklop 9:
1,452.759,88 SIT, 1,347.773,64 SIT; sklop
10: 220.214,32 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2004.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Št. 010-1331
Ob-18566/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad.
2. Naslov naročnika: Komanova ulica
1, 1000 Ljubljana, tel. 01/568-20-59, faks
01/568-20-49.
3. Datum izbire: 1. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: klima naprave z montažo. Kraj
dobave: Dom starejših občanov Ljubljana
Bežigrad.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za klima naprave,
primernost ponudb (hrup, energetska varčnost), cena za vzdrževanje, garancijska
doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Magma trade d.o.o.,
Savinškova 4, 1210 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 42,364.000
SIT brez DDV za klima naprave; 218.050
SIT/mesec brez DDV za vzdrževanje klima
naprav.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik je podal izjavo, da je trenutno edini uvoznik klima naprav brez zunanje
enote, ki ustreza razpisnim pogojem.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2004.
Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad

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. 57
Ob-18311/04
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: 14. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri obnovi pošte 2116
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel nesprejemljive
ponudbe, zato izbora ni opravil.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 402-00-8/2004-1
Ob-18508/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 31. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: urejevanje desne Savske
brežine v območju VV Zidu na Čatežu od
km 736.700 do km 737.200.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V.: PUH, d.d., Ljubljana in
CP Ljubljana, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,313.000,64
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,079.190,20 SIT, 34,313.000,64 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-00-8/2004-13
Ob-18509/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 9. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev Biljenskega potoka,
I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO, gradnje in ekologija,
d.d. Lava 11, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 25,532.438,63
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,303.828,78 SIT, 25,532.438,63 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

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. 1018/04
Ob-18661/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

Št.

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/230-40-00,
telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 3. maj 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
termografskega in korona pregleda
daljnovodov na področju Elektra Ljubljana
(korona pregled:1401,84 km in termografski pregled: 282,41 km).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C&G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,583.924 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 64,937.943 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
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: do 2. julija 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-18901/04
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., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1116
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62,
faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 013/B/04-JR.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: na-
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bava elektronskih tablic za sistem cestninjenja ABC – 20.000 kosov.
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: 6. 7. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 110-1/04
Ob-18733/04
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., kontaktna oseba Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, 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.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Marsela Podboj, univ. dipl. inž. kraj.
arh., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/041/603-845, elektronska pošta:
Marsela.Podboj@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nove katastrske izmere na
AC odseku Slivnica–Draženci (Fram–Hajdina).
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
površina oboda nove katastrske izmere
površina 1 – 1030 ha (dolžina AC odseka
Slivnica–Draženci je 19,5 km).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2004.
II.5) Drugi podatki: predvideni konec del:
april 2005; lastna sredstva.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00307.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik *2004/00307.
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: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-18734/04
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., kontaktna oseba Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
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Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Marsela Podboj, univ. dipl. inž. kraj.
arh., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/041/603-845, elektronska pošta:
Marsela.Podboj@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nove katastrske izmere
na AC odseku Beltinci–Lendava (Beltinci–Pince).
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
površina oboda nove katastrske izmere
površina 1-528 ha in površina 2-283 ha
(dolžina AC odseka Beltinci–Lendava je
17,3 km).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2004.
II.5) Drugi podatki: predvideni konec del:
april 2005; lastna sredstva.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00308.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik *2004/00308.
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: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 633/2004

Ob-18328/04
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe šolske kuhinje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004,
Ob-17183/04, se popravi številka transakcijskega računa za pridobitev razpisne
dokumentacije:
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na
transakcijski račun št. 01306-6030678013
pri Banki Slovenije – Ministrstvo za finance-Uprava za javna plačila – Urad
Žalec s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
II. Osnovna šola Rogaška Slatina
Ob-18934/04
Popravek
V javnem razpisu za obvezilni material,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 58 z dne
28. 5. 2004, Ob-14704/04, se IV.3.3) točka
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2004 do 10. ure.
Ministrstvo za zdravje
Št. 025/2004
Ob-18296/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2. 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, kontaktna
oseba: Andrej Zadnik, Partizanska 49, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/707-44-03 ali
05/707-44-00, faks 05/734-23-56, elektronska pošta: Andre.Zadnik@zgs.gov.si, internetni naslov: http:www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
blaga: terenska obleka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območne enote naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: srajce, namenjene terenski uporabi.
3) Obseg ali količina: 1230 kosov.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: hlače, namenjene terenski uporabi.
3) Obseg ali količina: 410 kosov.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: bunda s snemljivo
jopico/telovnikom in pokrivalom, namenjeno terenski uporabi v vseh vremenskih
razmera.
3) Obseg in količina: 760 kosov bund in
410 kosov pokrival.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: srajce – 1230 kosov;
2. sklop: hlače – 410 kosov;
3. sklop:
bunda
s
snemljivo
jopico/telovnikom – 760 kosov in pokrivala
– 410 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: sukcesivne dobave do
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe,
2. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po potrditvi 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:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
4. nekaznovanost za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;

6. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
7. je ekonomsko – finančno sposoben;
8. razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
6. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
(ali BON-1P) in BON 2:
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1 ali BON-1P) in podatke o plačilni
sposobnosti ponudnika (BON-2);
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– 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 davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila:
– seznam najvažnejših opravljenih dobav na osnovi javnih naročil v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in naročniki;
– seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. kvaliteta,
2. cena,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 945. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004,
ob 12. uri, Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 7. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-18503/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Darko Čepelnik, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-43-26, faks 03/898-43-33,
elektronska pošta: darko.cepelnik@sostanj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Srečko Škerget, Strma ulica 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: srecko.skerget@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Srečko Škerget, Strma ulica 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: srecko.skerget@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, vgradnja in priklop opreme za
šolske in upravne prostore nove Osnovne šole Šoštanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotno
razpisanih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe, zaključek del: najkasneje do 16. 2.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnal na naslednji
način:
– 90% pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij po dobavi in vgradnji
opreme,
– 10% pogodbene vrednosti – na osnovi
končne obračunske situacije, ki jo izstavi izvajalec po kvalitetni primopredaji opreme ter
del in končnem obračunu.
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,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
Za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
– ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno
dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2002 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko – poslovni uspešnosti v zadnjih 2. poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu na enakih ali
podobnih objektih v zadnjih 3 letih in sicer:
opremil je vsaj 3 objekte, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 60 mio SIT
brez DDV;
– spisek referenc podizvajalcev (z deležem nad 10% vrednosti ponudbenih del)
na enakih ali podobnih objektih, v zadnjih
3 letih;
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti;
– spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo naloge v zadnjih 3 letih,
pogoj: opremil je vsaj 2 objekta z vrednostjo
posameznega naročila najmanj 60 mio SIT
(z DDV).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena (z DDV).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačilo na transakcijski račun
04515-0000334091 pri Novi KBM, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 10.
ure; Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325
Šoštanj, vložišče.
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 90 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: 16. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, sejna soba.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 7. 2004.
Občina Šoštanj
Št. 433-01-53/2004/33
Ob-18505/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba:
Vesna Zupančič, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52,
faks 01/478-56-82, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, p. p. 644,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52,
faks 01/478-56-82, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, kontaktna
oseba: Vesna Zupančič, Prežihova 4, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52, faks
01/478-56-82.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za finance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, p. p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-52, faks 01/478-56-82.
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: 433-01-53/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba klimatizacije poslovnih prostorov
na objektu Župančičeva 3 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za finance,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA / NACE / CPC): CPA 29.23.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
klimatizacije poslovnih prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani (del pritličja, visoko pritličje, III. nadstropje in del V. nadstropja).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, 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: Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03; ZIPRS0405).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42. členom ZJN-1 – UPB1,
natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42. a
členom ZJN-1 – UPB1, natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42. a členom ZJN-1
– UPB1, natančno opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: ponovitev javnega naročila,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 9. 4. 2004, Ob-8991/04.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena izvedbe in vzdrževanja,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-53/2004.
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: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 8. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe, naslova, št. telefona in št.
telefaksa in dokazilo o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo. Stroške razpisne
dokumentacije ponudniki poravnajo na podračun EZR pri BS št. 01100-6300109972,
sklic 18 16110-7141998-43315304.
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 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2004,
ob 12.15, Ministrstvo za finance, Prežihova
4, sejna soba (kletni prostori), 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: 1. 7. 2004.
Ministrstvo za finance
Ob-18519/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Primož Trubar, kontaktna
oseba: Irena Indihar, Šolska ulica 11, 1315
Velike Lašče, Slovenija, tel. 01/788-14-10,
faks 01/788-14-10, elektronska pošta: group2.osljptvl@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: Osnovna šola Primož Trubar,
kontaktna oseba: Tanko Andreja, Šolska
ulica 11, 1315 Velike Lašče, Slovenija, tel.
01/788-14-10, faks 01/788-14-10, elektronska pošta: group2.osljptvl@quest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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 Primož
Trubar, Velike Lašče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. sveže meso in mesni izdelki-govedina
in svinjina;
2. splošno prehrambeno blago;
3. mleko in mlečni izdelki;
4. slaščičarsko pecivo;
5. kruh in pekovsko pecivo;
6. ribe in konzervirane ribe;
7. žita in mlevski izdelki;
8. sadni sokovi in pijače, sirupi;
9. konzervirano sadje;
10. sveže sadje;
11. sveža zelenjava in suhe stročnice;
12. dietni izdelki;
13. zmrznjena zelenjava;
14. perutnina.
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;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima svoj
sedež ali da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
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– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajajočih 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 28. 7. 2004.
Cena: 12.000 SIT
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01334-6030686050.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 2. 8. 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: 1. 7. 2004.
Osnovna šola Primož Trubar
Ob-18520/04
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:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: Peter.hometer@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem 83 fotokopirnih strojev za dobo
treh let.
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: najem
83 fotokopirnih strojev za pošte po Sloveniji
za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe 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
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi take-
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ga 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 sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do
25. 10. 2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– 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 RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– ponudnik mora imeti in dokazati status
pooblaščenega prodajalca za opremo, ki jo
ponuja,
– ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v RS.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
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 25. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004,
do 10. ure, 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: 1. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Št. 41405-00025/2004 0405 Ob-18539/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316,
ga. Erker, faks 02/22-01-293.
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:
dobava avtomobilov za prevoz hrane za
potrebe osnovnih šol in vrtcev na področju Mestne občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
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: I. sklop
– OŠ Ivana Cankarja Maribor, II. sklop – OŠ
Slave Klavore Maribor, III. sklop – Vrtec
Borisa Pečeta Maribor, IV. sklop – Vrtec
Pobrežje Maribor, V. sklop – Vrtec Studenci
Maribor, VI. sklop – Vrtec Tezno Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe.
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: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika;
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po zakonu to dovoljenje zanj in potrebno;
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko – finančno sposoben
izvesti javno naročilo, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih;
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah;
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– izjava o razpoložljivih kapacitetah;
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del;
– podatki o tehničnih karakteristikah in
vgradni opremi ter prospektni material za
ponujeno blago.
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 22. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – dobava avtomobilov za prevoz hrane.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 7. 2004 do 12.
ure, v glavi pisarni Mestne uprave Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
121.
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 zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2004
ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
I. sklop: OŠ Ivana Cankarja Maribor – en
avtomobil za prevoz hrane,
II. sklop: OŠ Slave Klavore Maribor – en
avtomobil za prevoz hrane,
III. sklop: Vrtec Borisa Pečeta Maribor
– en avtomobil za prevoz hrane,
IV. sklop: Vrtec Pobrežje Maribor – en
avtomobil za prevoz hrane,
V. sklop: Vrtec Studenci Maribor – en
avtomobil za prevoz hrane,
VI. sklop: Vrtec Tezno Maribor – en avtomobil za prevoz hrane.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00026/2004 0405 Ob-18540/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316,
ga. Erker, faks 02/22-01-293.
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:
dobava in montaža opreme za naravoslovne učilnice za potrebe osnovnih šol
na področju Mestne občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
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: I. sklop
– OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, II.
sklop – OŠ Martina Konšaka Maribor, III.
sklop – OŠ Tabor II Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 10. 9. 2004 do 30. 9. 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: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika;
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po zakonu to dovoljenje zanj in potrebno;
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko – finančno sposoben
izvesti javno naročilo, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih;
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah;
– izjava o razpoložljivih kapacitetah;
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del;
– certifikati, atesti, opisi in prospektni
material za ponujeno blago.
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: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-oprema naravoslovnih učilnic.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 7. 2004 do 10.
ure; v glavi pisarni Mestne uprave Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
121.
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 zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 7. 2004
ob 11. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
I. sklop: OŠ Franca Rozmana Staneta
Maribor – oprema za eno naravoslovno
učilnico,
II. sklop: OŠ Martina Konšaka Maribor–
oprema za eno naravoslovno učilnico,
III. sklop: OŠ Tabor II Maribor – oprema
za eno naravoslovno učilnico.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00027/2004 0405 Ob-18541/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316,
ga. Erker, faks 02/22-01-293.
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:
dobava in montaža kuhinjske opreme
centralne kuhinje Vrtca Pobrežje Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kuhinjska oprema centralne kuhinje Vrtca Pobrežje Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 20. 10. 2004 do 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo posla;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika;
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po zakonu to dovoljenje zanj in potrebno;
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko – finančno sposoben
izvesti javno naročilo, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih;
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah;
– izjava o razpoložljivih kapacitetah;
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del;
– certifikati, atesti, opisi in prospektni
material za ponujeno blago.
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 26. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – centralna kuhinja Vrtca Pobrežje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004 do 11.
ure, v glavi pisarni Mestne uprave Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
121.
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 zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 12.30; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Št.

74 / 9. 7. 2004 /

Stran

4653

Ob-18561/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Melita Hočevar Bregar, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– 5300 kpl AT porcija S 49 natezna
trdnost 900N/mm²,
– 160 kpl AT porcija UIC 60 natezna
trdnost 1100 N/mm²,
– 120 kpl AT porcija UIC 60 natezna
trdnost 1175 N/mm²,
– 220 kpl AT porcija S 49 natezna trdnost 900 N/mm², široki var, širina dilatacije med 60 in 80 mm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Centralno
skladišče Zalog, Kriva pot 38; Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5.800
kompletov varilnih porcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 10. 2004 in/ali konec
30. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
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):
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1. cena,
2. plačilni rok.
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 6. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2004 ali 38
dni od odposlanja obvestila, do 12. ure, v
tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004,
ob 9. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 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: 2. 7. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-18565/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalna Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna
oseba: Rado Lorencon, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00
in 05/663-37-33, faks 05-663-37-06, elektronska pošta: rado.lorencon@komunalakoper.si, internetni naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– 1 kos smetarsko vozilo za odvoz odpadkov – skupne mase do 13500 kg,
– 2 kosa tovorno vozilo-kesonar-skupne mase do 3500 kg,
– 1 kos tovorno vozilo-kiper-skupne
mase do 3500 kg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave fco avtopark Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 kos smetarsko vozilo za odvoz odpadkov,
– 2 kosa tovorno vozilo – kesonar,
– 1 kos tovorno vozilo – kiper.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
3,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera
je mogoče pridobiti take podatke, najmanj
štirikratno ponujeno vrednost javnega
naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
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 pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
z podkupovanjem in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

4. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da je
izpolnjen zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev);
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz tč. 5 pogojev).
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. dobavni rok,
3. moč motorja,
4. koristna nosilnost,
5. plačilni pogoji,
6. dosežen navor.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu
Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Valuta: minimalno dva dni pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2004,
ob 11. uri v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Komunalna Koper d.o.o. – s.r.l.
Ob-18585/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktna oseba: Brezovar Tomo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: tomo.brezovar@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Tomo Brezovar, Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: tomo.brezovar@gov.si.
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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 in dobava vozil za varstveno delovne centre.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dve
vozili 8 + 1 sedež.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija banke oziroma zavarovalnice za
resnost ponudbe v višine 10% ponudbene
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
30 dnevnem roku po zapisniškem prevzemu
vozil in potrditvi računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za dobavo razpisanih
dveh vozil.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
členu Zakona o javnih naročilih še:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
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:
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali postopek likvidacije ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem, oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
V letu 2003 ni izkazal izgube iz poslovanja.
Je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0.
Je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON – 1/SP in potrdilo o solventnosti od
njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;
10. da predloži izjavo ponudnika, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev;
11. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
12. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
13. da predloži izjavo o servisiranju;
14. da predloži garancijo banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe po priloženem
vzorcu;
15. da predloži izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije;
16. da predloži opis tehničnih lastnosti
vozil s prospekti po priloženem obrazcu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: osebni dvig.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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 roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004,
ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
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: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
kontaktna oseba Marija Tancek, Tivolska 50
(13. nadstropje), 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
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: 2020-B-2004-32.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
urinski testi za ugotavljane prisotnosti
drog v telesu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 9. 2004 in/ali konec
15. 9. 2005.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
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 je ekonomsko-finančno sposoben,
tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokad poslovnega računa,
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
brezplačno.
Pogoji in način plačila na spletni strani
naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004, ob 9. uri.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski; izjava o skladnosti je
lahko v DE, EN, FR, IT.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 11. uri; sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: gre za ponovljeni postopek oddaje javnega naročila,
ker so bile v prvem postopku (Ur. l. RS, št.
53/04, Ob-12371/04) vse ponudbe zavrnjene kot nepravilne.
Okvirni datum odločitve o oddaji javnega
naročila je 9. 8. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 17122-06-403-72/2004-1 Ob-18676/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++368/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jrv@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks
++386/1/472-48-94.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-72/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
notranja in ostala oprema za novi azilni
dom, opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Azilni dom na Viču, Cesta
v Gorice 19, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava oziroma nabava in montaža notranje
opreme, predelava in montaža obstoječe
pisarniške opreme, preselitev obstoječe
pisarniške opreme iz enega v drugi prostor, nabava in montaža opreme za razdelilno kuhinjo – razdelilnica hrane, nabava in
montaža opreme za čajne kuhinje v objektih
nastanitvenega dela azilnega doma, nabava
in montaža opreme za pralnico in likalnico,
nabava in montaža opreme za priročno pranje v objektih nastanitvenega dela azilnega
doma ter nabava in dobava inventarne, kuhinjske in ostale opreme.
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Opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi in
montaži opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ter ekonomske in
finančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju: BON –1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti; samostojni
podjetniki: davčno odločbo oziroma napoved ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-72/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-40307204. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004,
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-18700/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž.,
Poljubinj 89 h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.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: 18/04 JN VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za čiščenje in prebijanje
kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Tolmin d.d.,
Poljubinj 89 h, Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kd.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročil in
konec 20. 1. 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.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2.) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR pri
Novi KBM d.d. štev. 04753-0000100881 s
pripisom »Razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom,
ki ga oddajo komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004,
do 11. ure, Komunala Tolmin d.d., Poljubinj
89 h, 5220 Tolmin – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
Ob-18726/04
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:
Vlasta Tomišič, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-55-233, faks
02/23-55-237, elektronska pošta: Vlasta.tomisic@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Škrinjar, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-2004/JN-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, vgradnja in priklop opreme pri
prenovi mansarde Univerzitetne stavbe
na Slomškovem trgu 15 v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slomškov trg 15, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotno
razpisanih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek: takoj po podpisu pogodbe, zaključek del: zaželen do konca septembra 2004, a najkasneje v roku 2 mesecev po
podpisu pogodbe.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnal na naslednji
način:
– 90% pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij po dobavi in vgradnji
opreme,
– 10% pogodbene vrednosti – na osnovi
končne obračunske situacije, ki jo izstavi izvajalec po kvalitetni primopredaji opreme ter
del in končnem obračunu.
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,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
Za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno
dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
Potrdilo, da ima ponudnik 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:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslov-
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nega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2002 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in iz
poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2. poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu na enakih
ali podobnih objektih, v zadnjih 3 letih in
sicer: opremil je vsaj 3 objekte, z vrednostjo
posameznega naročila najmanj 20 mio SIT
(z DDV),
– spisek referenc podizvajalcev (z
deležem nad 10% vrednosti ponudbenih
del) na enakih ali podobnih dobavah, v
zadnjih 3 letih,
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti,
– spisek referenc za predvidenega odg.
vodjo naloge v zadnjih 3 letih, pogoj: opremil
je vsaj 2 objekta z vrednostjo posameznega
naročila najmanj 20 mio SIT (z DDV).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačilo na transakcijski račun št.
04515-0000334091 pri Novi KBM, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 90 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: 9. 8. 2004
ob 11. uri; v prostorih Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor – soba
216/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Univerza v Mariboru
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Ob-18748/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si (Milanič, Skaza, Zavadlav), internetni naslov:
carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/15-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne in programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v
Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
2) Kratek opis: strežnik po specifikaciji –
29 kosov, Programska oprema Novell – Upgrade NetWare 6.5 & Prior 1-User e-License
from any NetWare – 25 kosov, Programska
oprema Novell – Upgrade NetWare 6.5 &
Prior 10-User e-License from any NetWare – 38 kosov, Programska oprema Novell
– Upgrade NetWare 6.5 & Prior 25-User
e-License from any NetWare – 2 kosa, Programska oprema Novell – Upgrade NetWare 6.5 & Prior 50-User e-License from any
NetWare – 3 kose, Programska oprema MS
Windows Server 2003, Standard Edition (5
CAL) – 2 kosa, Programska oprema CA
BrightStore Arcserve v9 za Netware – 27
kosov, Programska oprema CA BrightStore
ARCserve Backup Release 11 for Windows
– 2 kosa.
3) Obseg ali količina: 29 strežnikov.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
2) Kratek opis: strežnik po specifikaciji
– 12 kosov, Zunanja tračna enota – 12 kosov, Programska oprema Novell – Upgrade
NetWare 6.5 & Prior 10-User e-License from
any NetWare – 19 kosov, Programska oprema Novell – Upgrade NetWare 6.5 & Prior
25-User e-License from any NetWare – 1
kos, Programska oprema Novell – Upgrade
NetWare 6.5 & Prior 50-User e-License from
any NetWare – 13 kosov, Komunikacijska
omara po specifikaciji – 5 kosov, izvlečni
KVM predal po specifikaciji – 7 kosov, Programska oprema CA BrightStore Arcserve
v9 za Netware – 12 kosov.
3) Obseg ali količina: 12 strežnikov.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
2) Kratek opis: strežnik po specifikaciji
– 8 kosov, Zunanje FC diskovno polje po
specifikaciji – 1 kos, SAN FC stikalo po spe-
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cifikaciji – 2 kosa, Eksterna knjižnica trakov
po specifikaciji – 1 kos, Programska oprema
Novell – NetWare 6.5 e-Software Media Kit
Strong Encryption (128+ bit) English, Portuguese, French, Italian, German, Spanish
and Russian – 1 kos, Programska oprema Novell – Upgrade NetWare 6.5 & Prior
10-User e-License from any NetWare – 2
kosa, Programska oprema Novell – Upgrade
NetWare 6.5 & Prior 50-User e-License from
any NetWare – 3 kose, Programska oprema
MS Windows Server 2003, Standard Edition (5 CAL) – 4 kose, Programska oprema
CA BrightStore Arcserve v9 za Netware – 1
kos, Programska oprema CA BrightStore
ARCserve Backup Universal Client Agent
for Netware – 2 kosa, Programska oprema
CA BrightStore ARCserve Backup Universal
Client Agent for Windows – 10 kosov, Komunikacijska omara po specifikaciji – 2 kosa,
izvlečni KVM predal po specifikaciji – 1 kos,
konfiguracija in potrebna programska oprema po specifikaciji – 1 kos.
3) Obseg ali količina: 8 strežnikov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklop
01 – strežnik za manjšo enoto (vključuje
še pripadajočo programsko opremo); sklop
02 – strežnik za večjo enoto (vključuje še
pripadajočo programsko opremo in ohišje); sklop 03 – strežnik za centralno enoto
(vključuje še pripadajočo programsko opremo in ohišje).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 6. 2004 in/ali konec
29. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica z menično izjavo če je vrednost
ponudbe do 30,000.000 SIT; bančna garancija če je vrednost ponudbe nad 30,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23.
člen ZIPRO0405).
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 za udeležbo na javnem
razpisu izpolnjevati vse pogoje v skladu z
42. in 42.a členom ZJN-1A.
Veljavnost ponudbe do 29. 10. 2004;
veljaven certifikat ISO 9001, da je ponudnik
pooblaščen prodajalec in serviser za ponujeno opremo; podpora principala pri prodaji
in servisu opreme v garancijski dobi; Ponudnik v zadnjem letu, na katerega se nanaša
bonitetni obrazec, izkazuje prejemke na računu; na dan pred sestavitvijo bonitetnega
obrazca nima dospelih neporavnanih obveznosti; ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa (23. člen
ZIPRO0405).
Da je v obdobju od 1. 1. 2003 dobavil:
– da je kadarkoli v obdobju od 1. 1. 2003
dobavil 29 strežnikov z Intel xeon procesorji
enemu/istemu naročniku, če se prijavlja le
na sklop 01 ali če se prijavlja na sklopa 01
in 02,
– da je kadarkoli v obdobju od 1. 1. 2003
dobavil 12 strežnikov z Intel xeon procesorji

enemu/istemu naročniku, če se prijavlja le
na sklop 02 ali če se prijavlja na sklopa 02
in 03,
– da je kadarkoli v obdobju od 1. 1. 2003
dobavil 8 strežnikov z Intel xeon procesorji
enemu/istemu naročniku, če se prijavlja le
na sklop 03.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja ali redni izpis
iz sodnega registra za dejavnost, katere
predmet je razpis; samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu; potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja; mnenje pooblaščenega
revizorja, če ponudbena vrednost presega 30,000.000 SIT; izpolnjena, podpisana
in žigosana izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija veljavnega certifikata ISO 9001; fotokopijo pogodbe oziroma potrdilo proizvajalca/principala
opreme, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec in serviser za ponujeno opremo;
fotokopijo izjave principala, da ponudniku
zagotavlja podporo pri prodaji in servisu
opreme v garancijski dobi; BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2002; dokument je
lahko tudi fotokopija; samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2002, potrjeno s strani pristojne davčne uprave, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen(i) obrazec/obrazci
“konfiguracija”. Izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene stranke/naročnika, ki potrjuje, da je ponudnik zanj dobavil opremo, ki
je predmet javnega razpisa.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 29. 10. 2004.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 10. uri; Šmartinska 55, 1523 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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-18756/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
monitor za koronarno enoto (IIT terapija)
– 5 komadov in centralna postaja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Interna intenzivna terapija
Splošne bolnišnice Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5+1
komadov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega naročila najkasneje v roku 4 tednov po podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, izjava banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo, za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 90-dnevnega plačilnega roka po izvršeni primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje
dejavnosti, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
opravljanja dejavnosti, da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrjen obrazec
BON 1, potrjen obrazec BON 2 ali potrdilo

poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni blokiran,
seznam najvažnejših dobav (reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da bodo aparati novi in
ne rabljeni, ter da bodo ustrezali vsem
tehničnim opisom oziroma kriterijem, da
bodo dobavljene aparature ustrezale vsem
standardom in atestom, ki so obvezni za to
vrsto blaga v RS, ostalo navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 35 z dne 9. 4. 2004, Ob-9031/04.
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 10. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo znesek nakazati na TRR
01100-6030277215, s pripisom na razpisno
dokumentacijo – monitor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004
ob 12. uri; Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-18946/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-64, faks 01/369-59-92, elektronska pošta: irena.lozic@gov.si, internetni naslov: www.kultura.gov.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.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža depojske
opreme v novem razstavnem objektu
Slovenskega etnografskega muzeja v
Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 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 3. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (skupaj z DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01100-6030376834 pri UJP, z obveznim pripisom »sklic 2-2004« 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: 9. 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. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 12. uri; Slovenski etnografski muzej,
Metelkova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba,
I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Ministrstvo za kulturo
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Gradnje
Ob-18721/04
Popravek
Naročnik Občina Prevalje, pri objavi
javnega naročila po odprtem postopku za
izvedbo gradenj za projekt »Investicija v
razširitev vodovodnega omrežja v naselju
Leše v Občini Prevalje«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16596/04, popravlja naslednje:
– točka III.1.1) se črta in se nadomesti:
Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– v primeru nastopa s podizvajalci: menična izjava za zavarovanje obveznosti do
podizvajalcev z bianco menico in kot v razpisni dokumentaciji.
Občina Prevalje
Ob-18298/04
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: Ladislav Selinšek, inž.
grad., Ul.Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek @maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska cesta 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-14-13, faks 02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek @maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Ladislav
Selinšek, inž. grad., Slovenska cesta 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@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:
dokončanje kanalizacije v naselju Dogoše (V. in VI.faza).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dogoše.
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.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
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:
35213-17/2004-0801/LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 23. 7. 2004.
Cena 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
26. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004,
do 10. ure, 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: 29. 6. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Ob-18507/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektron-

ska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valjavec u.d.i., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cest, vodovodnega omrežja in
izgradnja kanalizacije Orehek–Drulovka
II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Orehek–Drulovka.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije Ø 250 mm 2.237 m, gradbena dela pri obnovi vodovodnega omrežja
1.659 m, rušenje in obnova asfaltiranih površin 6.710 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do
90% plačila na podlagi začasnih mesečnih
situacij glede na obseg opravljenih del. Rok
plačila 60 dni od izstavitve situacije, 10%
plačila po opravljeni primopredaji del. Rok
zaključnega plačila 60 dni od izstavitve obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
s tehniko in delovnim osebjem potrebnim
za izvedbo naročila, da je registriran in ima
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, daponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
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BON1/SP, podatki o bilanci stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza bilančnega
dobička/izgube za leto 2003, dokazilo
pooblaščenega revizorja o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o
zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: 29. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
JPK@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za obnovo cest, vodovodnega
omrežja in izgradnjo kanalizacije Orehek
– Drulovka II. faza«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 8. 2004 ali 42 dni
od odposlanja obvestila, 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 31. 10. 2004 in/ali 80 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom
za zastopanje. V nasprotnem primeru v
postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli
dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 11.30; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 7. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 41405-00067/2003 0400 01 Ob-18542/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Ferdo Jehart, Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315,
Ferdo Jehart, faks 02/22-01-293.
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:
ureditev naravoslovnih učilnic v:
– OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor,
– OŠ Tabor II, Klinetova 18, Maribor,
– OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67,
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
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: ureditev naravoslovnih učilnic v osnovnih šolah v
Mestni občini Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 17,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2004 in/ali konec
10. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi (bančna garancije banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice)
v primeru če bo ponudnik izbran kot najugodnejši.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma 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: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike),
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno,
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obvez-
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nosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alinei,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: izvedba del v počitniškem obdobju.
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 22. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – ureditev naravoslovnih učilnic v osnovnih šolah v MOM.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2004
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: ureditev naravoslovnih učilnic v osnovnih šolah v MOM.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00018/2004 0405 Ob-18543/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Ferdo Jehart, Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315,
Ferdo Jehart, faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev sanitarij v:
– OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor,
– OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor,
– OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5,
Maribor,
– OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor,
– OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor,
– Vrtec Pobrežje, Enota Kekec jasli, Ulica Štrauhovih 50, Maribor,
– Vrtec Studenci – enota Radvanje jasli,
Grizoldova 1, Maribor,
– Vrtec Tezno, Enota Lupinica, Heroja
Nučiča 11, Maribor,
– Center za preprečevanje odvisnosti,
Ljubljanska 4, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
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: ureditev sanitarij v vrtcih, osnovnih šolah in Centru za preprečevanje odvisnosti v Mestni
občini Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 58,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2004 in/ali konec
15. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del (bančna garancija banke ali kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice) v primeru če bo
ponudnik izbran kot najugodnejši;
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice)
v primeru če bo ponudnik izbran kot najugodnejši;
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za zavezo do podizvajalcev (bančna garancija banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v primeru
če bo ponudnik izbran kot najugodnejši.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma 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: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike),
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno,
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben
izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alinei,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: izvedba del v počitniškem obdobju.
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 21. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-ureditev sanitarij
v vrtcih, osnovnih šolah in Centru za preprečevanje odvisnosti v MOM.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 30. 8. 2004.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: ureditev saniatrij v vrtcih, osnovnih šolah in Centru za
preprečevanje odvisnosti v MOM.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00020/2004 0405 Ob-18544/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Ferdo Jehart, Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315,
Ferdo Jehart, faks 02/22-01-293.
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:
ureditev mansarde v OŠ Malečnik, Malečnik 61, 2229 Malečnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev mansarde v OŠ Malečnik, Malečnik 61,
2229 Malečnik.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 24,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2004 in/ali konec
10. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice)
v primeru če bo ponudnik izbran kot najugodnejši.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma 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: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike),
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno,
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben
izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alinei,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: izvedba del v počitniškem obdobju.
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 21. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – ureditev mansarde v OŠ Malečnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 30. 8. 2004.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 14. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: ureditev
mansarde v OŠ Malečnik, Malečnik 61,
2229 Malečnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405/00043/2003 0400 01 Ob-18545/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba Jolanda Bizjak, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-14,
faks 02/220-12-93.
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:
adaptacija in dograditev centralne kuhinje Vrtca Pobrežje Maribor, enota Grinič,
Cesta XIV. div. 14/a, Maribor. Orientacijska
vrednost del brez DDV je 51,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): razred 50, skupine
500, 503 in 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija in dograditev centralne kuhinje Vrtca
Pobrežje Maribor, enota Grinič obsega:
gradbeno- obrtniška dela, strojne instalacije,
elektro instalacije in ureditev okolja. Oprema
kuhinje je predmet drugega razpisa.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: takoj po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 8. 2004 in/ali konec
25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 1,530.000 SIT,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma 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: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje
stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa,
2. fotokopija poročila pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah iz 1. točke,
3. izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstvih,
4. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo del,
5. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
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Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-adaptacija in dograditev centralne kuhinje Vrtca Pobrežje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 11. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. div. 14/a, Maribor, ravnateljica Marjeta Rebernik (tel.
02/330-48-53).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405/00066/2004 0405 Ob-18546/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni
osebi Jolanda Bizjak in Ferdo Jehart, Ul.
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-13-14 ga. Bizjak, 02/220-13-15
g. Jehart, faks 02/220-12-93.
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:
obnova oken v šolah in vrtcih Mestne
občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,3.
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:
1. sklop: Center za preprečevanje odvisnosti, 2. sklop: OŠ Angela Besednjaka Maribor, 3. sklop: OŠ Borisa Kidriča Maribor,
4. sklop: OŠ Rada Robiča Limbuš, 5. sklop:
OŠ Toneta Čufarja Maribor, 6. sklop: OŠ
Draga Kobala Maribor, 7. sklop: OŠ Martina Konšaka Maribor, 8. sklop: Vrtec Borisa
Pečeta Maribor, enota Tomšičeva, 9. sklop:
Vrtec Ivana Glinška Maribor, enota Gleda-
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liška, 10. sklop: Vrtec Studenci Maribor,
enota Poljane.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2004 in/ali konec
31. 8. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
znesku 819.900 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje
stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
3. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,

4. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-obnova oken v
šolah in vrtcih Mestne občine Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 11. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
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:
ni 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: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405/00068/2004 0405 Ob-18547/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi Jolanda Bizjak, Ferdo Jehart, Ul.
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-13-14 ga. Bizjak, 02/220-13-15
g. Jehart, faks 02/220-12-93.
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:
obnova kuhinj v šolah in vrtcih Mestne
občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500, 501, 503 in 504.
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: 1.
sklop: OŠ Borcev za severno mejo Mari-
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bor, 2. sklop: OŠ Toneta Čufarja Maribor, 3.
sklop: OŠ Tabor I Maribor, 4. sklop: OŠ Tabor II Maribor, 5. sklop: Vrtec Koroška vrata
Maribor, enota Bresternica, 6. sklop: Vrtec
Otona Župančiča Maribor, enota Oblakova.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
16. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma 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: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje
stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
3. izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstvih,

4. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
5. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-obnova oken v
šolah in vrtcih Mestne občine Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2004
do 11. ure; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
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:
ni 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: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405/00067/2004 0405 Ob-18548/04
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi Jolanda Bizjak, Ferdo Jehart, Ul.
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-13-14 ga. Bizjak, 02/220-13-15
g. Jehart, faks 02/220-12-93.
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:
obnova elektroinstalacij v šolah, vrtcih
in javnih zavodih na področju kulture
Mestne občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 503,5, 504,4.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1.
sklop: OŠ Kamnica Maribor, 2. sklop: OŠ
Slave Klavore Maribor, 3. sklop: OŠ Maksa
Durjave Maribor, 4. sklop: Vrtec Jadvige Golež, enota Betnavska, 5. sklop: Vrtec Tezno
Maribor, enota Lupinica, 6. sklop: Kulturno
prireditveni center Narodni dom Maribor, 7.
sklop: Društvo likovnih umetnikov Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
31. 8. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje
stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
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3. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
4. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-obnova elektroinstalacij v šolah, vrtcih in javnih zavodih na
področju kulture Mestne občine Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 7. 2004
ob 10. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
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:
ni 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: 2. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-18549/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Irena Meško
Kukovec, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks
02/741-53-31, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Gabrijela Fafulić,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: gabrijela.fafulić@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35200-225/04 4 17.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
umetno bogatenje podtalnice za vodno
zajetje v Mihovcih II. faza – etapa A – I.
podfaza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vodno zajetje Mihovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
7,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR K3) razpisne dokumentacije; izbrani
ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika ni sme voditi izredna uprava, oziroma

ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposoben;
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec
pri izvedbi vsaj enega dela s področja vodooskrbe v vrednosti nad 40,000.000 SIT;
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno; – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma
podpisana in žigosana izjava ponudnika,
da za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
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– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS o poravnavi vseh
davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– poročilo pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev podizvajalcev in
kooperantov, poročilo ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2001, 2002,
2003 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
vodooskrbe kot to zahteva priloga razpisne
dokumentacije, vključno z dokazili v obliki
potrdila za vsak posel – pogodbo posebej,
izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;

– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Program Sapard za ukrep št. IV – Razvoj
in izboljšanje infrastrukture na podeželju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Občina Ormož
Št. 75/04
Ob-18559/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212 Šentilj v
Slov. Gor.; kontaktna oseba: Nives Erznožnik, tel. 02/65-06-220, elektronska pošta:
nives.erznoznik@sentilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija Ceste vina in dobrot, II. in III.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: LC 392060 Šentilj-Kungota.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne. Ponudba se predloži kot celota.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg gradnje:
sanacija ceste v dolžini 2875 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: takoj/ konec 30. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti s katero se prijavlja na razpis; izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za izvedbo posla v višini 10% od pogodbene
vrednosti; izjava banke o odpravi napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu prejema mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3)Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena 82%,
2. potrjene reference 10%,
3. garancija za kvaliteto izvedbe del
8%.
Merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do dneva odpiranja
ponudb. Cena dokumentacije: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Šentilj št.
01318-0100009155.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 8. 2004 do
13.15.
IV.3.6) Jezik ali jeziki v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 30. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko s pravico
besede navzoče pri odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek, 24. 8. 2004 ob 13.30, v
prostorih Občine Šentilj – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Občina Šentilj
Št. 5/12-277/04
Ob-18568/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Borovnica, kontaktna oseba: Slavka Gerdina, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, Slovenija, tel. 01/754-61-26, faks 01/754-61-26,
elektronska pošta: obcina@borovnica.si,
internetni naslov: www.borovncia.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ Inženiring d.d., kontaktna oseba: Leben Bojan, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-34, faks
01/234-40-50.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno obrtniških del z zunanjo
ureditvijo za rekonstrukcijo in adaptacijo
OŠ dr. Ivana Korošca v Borovnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Borovnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih del po projektu
takoj po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2004 in/ali konec
31. 3. 2005.
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: pogodba.
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 mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– originalno potrdilo, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– 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;
– izjavo ponudnika, da bo poravnaval
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov v enakih rokih plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj oziroma
storitev iz naslova izvedbe javnih objektov v
obdobju 2000-2003, vsaj na treh javnih objektih z vrednostjo G+O+I del najmanj 300
mio SIT, z dokazili v obliki potrdila s strani
investitorjev;
– 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 predložiti seznam podizvajalcev (naziv, naslov, vrsta in vrednost
del, ki jih bo podizvajalec izvajal);
– zaveza ponudnika v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v
obliki poslovnega sodelovanja, če vrednost
del presega 50 mio SIT, da bo pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb
pridobil pisno soglasje naročnika;
– ponudnik lahko za istovrstna dela zagotavlja kapacitete z več podizvajalci, ki morajo v celoti izpolnjevati pogoje iz razpisne
dokumentacije, kar mora biti dokumentirano
z dokazili, ki po obliki, vsebini in glede datuma izdaje ustrezajo dokazilom, ki jih je za
predmetno javno naročilo dolžan predložiti
ponudnik;
– ponudnik mora predložiti pisne izjave
od vseh, v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila, da je ponudnik do njih
pravočasno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;
– ponudnik mora ponudbi predložiti 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o
graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na račun
Občina Borovnica, št. 01205-0100001112,
sklic 00-005-260704, vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
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: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004,
ob 13. uri, Občina Borovnica, Paplerjeva 22,
Borovnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 7. 2004.
Občina Borovnica
Ob-18666/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktni osebi: Branko Zalaznik, Robert
Pobežin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/588-95-20, 01/588-9521, faks 01/588-97-59, elektronska pošta:
branko.zalaznik@energetika-lj.si, robert.pobeznik@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Silvester
Koren, soba 211, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljna.si//energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v vložišče Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naslovnik: PDO-04/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja krožnega sistema hladilne vode
v proizvodnem viru v TOŠ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Verovškova 62, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja krožnega sistema hladilne vode v proizvodnem viru v TOŠ.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal situacije v roku najmanj 30 dni od
datuma evidentiranega prejema situacije v
vložišču naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
finančni sposobnosti – BON 1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve naročnika,
– predložitev tehnične dokumentacije,
– najmanj 24 mesečni garancijski rok,
– rok izvedbe najkasneje v 180 dneh po
podpisu pogodbe,
– lokacija izvedbe,
– upoštevanje zakonodaje,
– predložitev okvirnega terminskega
plana,
– organiziran servis za hladilni stolp in
zagotovitev rezervnih delov za hladilni stolp
ter drugo vgrajeno opremo,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– ostali pogoji – izjava ponudnika,
– primernost podizvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost – 80 točk;
2. reference – 10 točk;
3. rok izvedbe – 5 točk;
4. garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO – 04/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 400-04-04. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 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 20. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 11.30, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70 v Ljubljani.
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.
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o.
Ob-18674/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski pošta: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kot v točki I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kot v točki I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: kot
v točki I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Kanalizacija Bogojina,
l =1000 m.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Bogojini v dolžini
1000 m.
Gradijo se del kanala KO-B2 od jaška
J33 do J26, l=210 m,
– del kanala KO-B2 od jaška J33 do J26,
l=210 m,
– del kanala KO-B1 od jaška J26 do J20,
l=162 m,
– del kanala K3 od jaška J26 do J56,
l=358 m,
– kanal K5 od jaška J20 do J14, l=260 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Bogojina.
II.1.8) Nomenklatura: 50.502.502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije/Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok je 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence,
da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; potrdilo pristojnega
davčnega organa; potrdilo ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko
stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON
2, ali izkaz banke ali druge specializirane
institucije, iz katerega so razvidni podatki
o finančnem stanju podjetja in morebitnem
blokiranju računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali
podizvajalec za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih treh letih z
zneski, datumi in seznamom naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno; seznam ključnih kadrov predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del
po pogodbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO-1.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nezahtevnost priprave ponudbe,
mali obseg del.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05/04-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče proti plačilu do dneva
za oddajo ponudb.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 20.000 SIT
ponudniki poravnajo z nakazilom na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št.
01278-0100012085.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 8. 2004 ob 8. uri, na sedežu Ob-
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čine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.
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: 2. 7. 2004.
Občina Moravske Toplice
Ob-18690/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrovnik – Dobronak, kontaktna
oseba: Boštjan Slepec, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik-Dobronak, Slovenija, tel.
02/577-68-80, faks 02/577-68-8 elektronska
pošta: obcina.dobrovnik@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.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja raziskovalne geotermalne vrtine
Dobrovnik-3 g.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dobrovnik-Dobronak.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg; celotna
količina ali obseg (vključno z vsemi sklopi in
opcijami, če je potrebno).
Vrtina Do-3g je projektirana do globine
1500 m. Predviden zajem vode je v treh intervalih in sicer:interval od 750 – 950 m, interval
od 950 – 1250 m in interval od 1250 – 1500
m. V intervalu od 750 do 950 m je predvideno
zajetje nizkomineralizirane termomineralne
vode v količini do 10 l/sekundo in temperaturo okrog 40 stopinj C na ustju vrtine. V intervalu od 950 do 1250 m je predvideno zajetje
nizkomineralizirane termomineralne vode v
količini do 15 l/ sekundo in s temperaturo
okrog 50 stopinj C na ustju vrtine. V intervalu od 1250 do 1500 m je predvideno zajetje
nizkomineralizirane termomineralne vode v
količini do 5 l na sekundo in s temperaturo
okrog 60 stopinj C na ustju vrtine.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od 1. 9. 2004 do 30. 11. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek. 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene cene.
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 vse morebitne podizvajalce
v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik in vsi morebitni podizvajalci izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem registrskem sodišču in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. da ni zoper ponudnika začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da zoper ponudniku v zadnji petih letih
pred objavo javnega 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;
(ekonomsko finančni pogoji)
4. da ima ponudnik plačane vse davke,
prispevke in druge dajatve;
5. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben;
(tehnično kadrovski pogoji)
6. da je ponudnik izgradil vsaj pet po
zahtevnosti in vrednosti podobnih vrtin.
7. da ima usposobljeno vodstveno in
tehnično osebje;
8. da ima potrebno tehnično opremo za
izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis registracije družbe ponudnika
pristojnega registrskega sodišča, ki sme
biti izdan ali notarsko overjen največ 15 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb;
2. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper ponudnika ni začet postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ter da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, ki sme biti izdana
največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb;
3. izjava pristojnega organa, da ponudniku v zadnji petih letih pred objavo javnega
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. izjava DURS, ki dokazuje, da ima ponudnik plačane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom, ki sme biti
izdana največ 30 dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb;
5. revidirano bilanco stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha
za zadnja tri leta, če po ZGD ni zavezan k
revidiranju ter BON 1 ter BON 2 ali BON
3 obrazec in potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred in s potrdilom,
da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo (pogodba ali poročilo), da je
ponudnik izvedel izgradnjo vsaj petih raziskovalnih geotermalnih vrtin na globini
najmanj 1300 m.
Izjava ponudnika da ima zaposlenih vsaj
30 delavcev od tega najmanj 5 s VII stopnjo
izobrazbe geološke in rudarske smeri in 3
letnimi izkušnjami z deli, ki so predmet JN

in najmanj 5 delavcev s V. stopnjo izobrazbe
rudarske smeri in pet letnimi izkušnjami z
deli, ki so predmet JN.
Izjava ponudnika da ima zagotovljeno
minimalno tehnično opremo za izvedbo JN.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60%;
2. reference – 40%.
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 10. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 013560100013598 odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo predmeta JN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004,
do 12.30, v sejni sobi Občine Dobrovnik, 297
Dobrovnik, 9223 Dobrovnik- Dobronak.
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: 5. 7. 2004.
Občina Dobrovnik-Dobronak
Ob-18691/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Marko Kovačič, Glavni trg 19 A, 8280 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-27, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: marko.kovacic @obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna oprema obrtne cone Boštanj
(rekonstrukcija cest, pločniki, javna razsvetljava, komunalni vodi).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sevnica – Boštanj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: komunalna oprema obrtne cone Boštanj (po razpisni dokumentaciji).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 3 mesece od oddaje naročila, ali začetek 9. 8. 2004 in/ali konec
30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini 1,500.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (v kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:

Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
100,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti
referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno
(oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila ter
izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj).
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od avgusta 2004 do vključno
oktobra 2004 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava
pod točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
– Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov
in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
na samem gradbišču, v skladu z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list
RS, št. 3/02 in 57/03), in sicer najkasneje ob
uvedbi v delo (izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286,
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za izgradnjo komunalne oprema OC Boštanj.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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.
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 11. uri.
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: 5. 7. 2004.
Občina Sevnica
Ob-18698/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba:
Jože Rebec, Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: obcina.radovljica@radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: dobava in montaža osebnega
dvigala za OŠ F. S. Finžgar Lesce, dobava
in montaža osebnega dvigala za poslovno
stavbo Kranjska cesta 13, Radovljica.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. dobava in montaža osebnega dvigala za OŠ F. S. Finžgar Lesce,
2. dobava in montaža osebnega dvigala za poslovno stavbo Kranjska cesta
13, Radovljica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: 1. Lesce, 2. Radovljica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): NACE: 50 – 504
– 504,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: 50-504-504,6.
2) Kratek opis: dobava in montaža osebnega dvigala za OŠ F. S. Finžgar Lesce.
3) Obseg ali količina: projekti PZI, GOI
dela, dobava in montaža dvigala.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 10. 8. 2004; dobava 30. 9. 2004.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: 50-504-504,6.
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2) Kratek opis: dobava in montaža osebnega dvigala za poslovno stavbo Kranjska
cesta 13, Radovljica.
3) Obseg ali količina: projekti PZI, GOI
dela, dobava in montaža dvigala.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 10. 8. 2004; dobava 15. 12. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
1. Lesce – pričetek po podpisu pogodbe
– predvidoma avgust 2004, zaključek v 60
dneh,
2. Radovljica – pričetek po podpisu pogodbe, zaključek predvidoma novembra
2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 15. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, veljavnost 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; da ni v
postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da
v zadnjih 5 letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ali da mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da ima poravnane obveznosti z
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznosti, določenih s predpisi; originalno
potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, oddelka za kazensko evidenco, da
v preteklih 3 letih pred pričetkom naročila
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: 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, ni imel blokiranega poslovnega
računa in ima poravnane vse 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 6 mesecev pred
oddajo ponudbe, napoved za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto,
originalno potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto, izjavo ponudnika, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno, ni imel blokiranega poslovnega računa in ima poravnane
vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam vgrajenih dvigal iz
naslova izvedbe javnih objektov v obdobju
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2000–2003, in sicer na vsaj 5 objektih v
vrednosti najmanj 10 mio SIT za vsako dvigalo, vključno z dokazili v obliki originalnega
potrdila s strani naročnikov; v primeru, da
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora
predložiti seznam podizvajalcev (firma, naslov, vrsta, vrednost del, ki jih po izvajal) iz
katerih mora biti razvidno, da ima ponudnik
zagotovljeno izvedbo posameznih vrst del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: skladno z ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 60% – 60 točk (po sistemu najnižja cene/ponujeno ceno x 60),
2. garancijski rok 40 točk (za vsako leto
ponujenega garancijskega roka 5 točk).
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 29. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT brez DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije na naslovu ING – ARH, Polona
Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, med 9. in 12. uro po predhodni najavi,
virmansko plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR št. 07000-0000312624
– Gorenjska banka.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
naročnika in ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2004
ob 12. uri; Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Občina Radovljica
Št. 343-6/95-3
Ob-18699/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Darja Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-32, faks 05/302-12-33,
elektronska pošta: Darja.Anzeljc@Novaa-Gorica.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: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Darja
Anzeljc, univ. dipl. inž. grad., Trg E. Kar-

delja 1, glavna pisarna, soba št. 38/I. nadstropje, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-32, faks 05/302-12-33, elektronska pošta: Darja.Anzeljc@Nova-Gorica.si.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: most čez reko Vipavo v
Renčah, št. 343-6/95.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja novega mostu čez reko Vipavo
v Renčah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Renče v Mestni
občini Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja mostu v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v obdobju
dveh let (od 2004 do 2005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 7. 2004 in/ali konec
15. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% pogodbene vrednosti. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po prejemu. Dodatni 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: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Davčnega urada, 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 Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
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– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 343-6/95.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Mestne
občine Nova Gorica, št. 0100014022 pri
Novi KBM, s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije – most Renče«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 14. uri; Mestna občina Nova Gorica
– steklena dvorana, 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: 2. 7. 2004.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 877
Ob-18701/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Vinko Gale,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija,
tel. 04/251-91-06, faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni
naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena in obrtniška dela pri: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti
podružnične osnovne šole Trboje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trboje 116, 4000 Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 9. 2004 in konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti ponujenih del;
– izjava banke, da bo izdala garancijo
za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v
pogodbenem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– izjava banke, da bo izdala garancijo
za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, v višini 10% od vrednosti
izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku min. 60 dni od
uradnega prejema in po potrditvi situacije s
strani nadzora.
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.
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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS vse tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ponudnik ni imel v zadnjih šestih
mesecih blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– navedba koordinatorja za varstvo pri
delu;
– ponudnik je dolžan predložiti vsaj tri potrjene reference za enakovredne gradnje po
vrsti in obsegu, vrednosti enake ali višje.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št.: 01317-0100006973 s pripisom:
razpisna dokumentacija OŠ Trboje.
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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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 11. uri v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Občina Šenčur
Ob-18702/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Rojc Robert, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in
05/66-33-763, faks 05/66-33-706, elektronska pošta: robi.rojc@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije v Kampelu – kapelica (fekalni kanal A od jaška J0 do jaška J15).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Kampel – kapelica
v Mestni občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba fekalne kanalizacije φ 200 mm, v dolžini
ca. 377 m in φ 250, v dolžini 93 m izvedbo
hišnih priključkov ter ureditev ceste po končanih delih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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)
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1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj tri reference v največ
zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kot dokazilo za pogoje po točki 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. Kot dokazilo za pogoje pod točko 2:
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
3. Kot dokazilo za pogoje pod točko 3:
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kot dokazilo za pogoje pod točko 4:
– obrazec BON 1 za pravne osebe ali bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne
podjetnike, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen zahtevani pogoj (iz točke 4 pogojev),
– in podatke, kot izhajajo iz predloženih
listin vpisati v tabelo:
Za leto

Enota

2001

SIT

2002

SIT

2003

SIT

Celotni skupni prihodki
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5. Kot dokazilo za pogoje pod točko 5:
– BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz točke 5 pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Kot dokazilo za pogoje pod točko 6:
– ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja kot vrednost tega javnega
naročila oziroma vrednost ponudbe, ki so
bile izvršene v največ zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo
kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno
s prilogo iz razpisne dokumentacije. Izjave
za posamezno gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma
pooblaščeni zastopniki).
7. Kot dokazilo za pogoje pod točko 7:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo:
– njihove izobrazbe,
– strokovnih kvalifikacij in
– navedbo njihovih delovnih izkušenj
pri gradnjah;
– navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno
priložiti:
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovornega vodjo del pri pristojni
poklicni zbornici,
– potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan
v ustrezen imenik,
– navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah, ter
– navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam,
zaposleni, pogodba o delu itd.).
8. Kot dokazilo za pogoje pod točko 8:
– ponudnik mora ponudbi priložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je
potrebno priložiti samo v primeru, če znaša
vrednost javnega naročila ali same ponudbe
več kot 50 mio SIT – brez DDV).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT Z DDV valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 36.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-18708/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerknica, kontaktna oseba Irena Zalar, svetovalka župana, Cesta 4.
Maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: info@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev Zdravstvenega doma Cerknica – zadnja, 2. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dograditev obsega gradbena dela – rušitvena,,
AB, zidarska, obrtniška dela – krovska, mizarska kleparska, keramičarska, parketarska in slikopleskarska, in instalacijska dela
– električne in strojne- vodovod, centralna,
prezračevanje, kanalizacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 8. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
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:
minimalni rok plačila je 60 dni od prejema
obračunske situacije.
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 glavnim izvajalcem del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi dokazil
o pravnem statusu, ekonomski in finančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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;
2. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
3. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
4. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
5. predložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob sklenitvi pogodbe;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da bo kot izvajalec gradbeno
obrtniških del prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri delu ter da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali dela, opravljen izpit iz
varstva pri delu za delo na gradbiščih;
2. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
3. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, izvedel vsaj dve tovrstni
storitvi;
4. da ima ustrezne tehnične kapacitete
za izvedbo javnega naročila;
5. da bo izvajal vsa dela v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov, s področja predmeta
javnega naročila;
6. da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije;
7. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;
8. seznam redno zaposlenih po strokovni
usposobljenosti, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;

9. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;
10. da nudi najmanj 3 leta garancijo na
izvedena dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 15 točk,
3. reference – 15 točk,
4. garancijski roki – 10 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: 35103-05/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije, z virmanskim nakazilom na
transakcijski račun 01213-0100002563, Občina Cerknica, pri UJP Postojna, za namen
Dograditev Zdravstvenega doma Cerknica
– 2. faza.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
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: 2. 7. 2004.
Občina Cerknica
Št. 110-1/04
Ob-18738/04
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.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, 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 Fortuna,
univ. dipl. inž. kem., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-83-20,
faks 01/306-83-07, elektronska pošta: irena.fortuna@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, Kotni-
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kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, 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, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, 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:
sanacija barvnega premaza v predoru
Karavanke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocesta A2 Karavanke
– Hrušica, odsek 001 in 601 meja A – Hrušica od km 0.000 do km 2.650, v predvideni
dolžini 2650 m.
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: 26 dni 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 2,548.800 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: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
naročil, za istovrstna dela;
– 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 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
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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: 10. 8. 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 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004,
do 10. ure, 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: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-18739/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja
Delak, Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dvigala in adaptacija čajnih
kuhinj v Domu Danice Vogrinec, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava dvigala in adaptacija čajnih kuhinj v
Domu Danice Vogrinec, Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
26. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti;
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS; rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
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bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del; v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb;
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,
potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca;
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.00.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah;
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;

10. da predloži izjavo, da ima pravočasno
in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev
in kooperantov in mnenje pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do
svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
12. da predloži seznam petih večjih primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih
letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane.
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na
podračun UJP št.: 01100-6030267030.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004,
ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Ob-18740/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak,
Kotnikova 5, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja
Delak, Slovenska 54/I, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija kuhinje (GOI dela in nakup
opreme) v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija kuhinje (GOI dela in nakup opreme)
v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja,
Jesenice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
26. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.;
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS; rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del; v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
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;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.

Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.00.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah;
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje
pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do
svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
12. da predloži seznam petih večjih primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih
letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane.
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih
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18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na
podračun UJP št.: 01100-6030265672.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2004,
do 12. ure, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-18741/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja
Delak, Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončanje adaptacije objekta – III. faza
v Domu upokojencev Kranj.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dokončanje adaptacije objekta – III. faza v Domu
upokojencev Kranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
26. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS; rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del; v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
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.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
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ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.00.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah.
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje
pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do
svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
12. da predloži seznam petih večjih primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih
letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane.
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16.da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na
podračun UJP št.: 01100-6030266157.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprjemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 14. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-18742/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja
Delak, Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročil: izvedba prve faze adaptacije gradu Turn
– Dom starejših Preddvor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Preddvor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prva
faza adaptacije gradu Turn – Dom starejših
Preddvor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
26. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS; rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del; v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
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.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.00.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah.

8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje
pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do
svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
12. da predloži seznam petih večjih primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih
letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane.
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2004.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na
podračun UJP št.: 01100-6030267903.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje 11. 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.

Št.

74 / 9. 7. 2004 /

Stran

4679

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2004,
ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 620-8/2004-119
Ob-18948/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Erika
Kosi, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38 ali 041/665-037,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
erika.kosi@obc-sentjur, internetni naslov:
www//obcina.sentjur.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: 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: 620-8/2004-119.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja telovadnice Loka pri Žusmu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Loka pri Žusmu.
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 in instalacijska dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudb mora biti veljavna do
30. 9. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: IV. gradbena faza do 31. 10.
2004, ostalo v letu 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih naročilih
ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
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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: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v rapisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 620-8/2004-119.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 –
dokazilo o vplačilu s pripisom »telovadnica
Loka pri Žusmu«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 12. uri; v veliki sejni dvorani – pritličje Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: pri Eriki Kosi,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Občina Šentjur

Storitve
Št. 00201-1/2004

Ob-18567/04

Popravek
Naročnik Občina Lenart v zvezi z javnim
naročilom “Izvajanje prevozov šolskih otrok
v Občini Lenart za šolsko leto 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009”, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004, Ob-14285/04,
objavlja spremembo roka za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 5. 8. 2004
do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo 5. 8. 2004 ob
11. uri.
Občina Lenart
Ob-18297/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za okolje, kontaktna oseba:
Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., Vojkova 1B,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-40-00
faks 01/478-40-52, 53, elektronska pošta:
gp.arso@gov.si, internetni naslov: http:
//www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava temeljnih topografskih načrtov
na območju Savinjske doline.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: storitev se izvaja na terenu
in na sedežu ponudnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo, ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom, ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci, v primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
B) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom, oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
list RS št. 45/01 in 59/02 – popravki),
D) da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,

B) dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
C) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) da veljavnost (opcija) ponudbe ni
krajša od stodvajset dni od odpiranja ponudb,
B) da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj dva
sodelavca/člane projektne skupine,
C) da zagotovi ustreznost izobrazbe nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavcev/članov projektne skupine ter
predloži ustrezna dokazila,
D) da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih izkušen,
E) da izkaže, da je vsaj dvakrat kot izvajalec ali podizvajalec v obdobju zadnjih treh
dopolnjenih in tekočega leta sodeloval pri
izdelavi temeljnih topografskih načrtov za
državno infrastrukturo, za katere so se nato
izdelovali državni lokacijski načrti,
F) da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
nalog predpisuje Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. list RS št. 8/00),
G) da izpolnjuje pogoje, povezane z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2004 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1 A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004,
ob 13.30, Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, sejan
soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Agencija RS za okolje
Št. 21/04
Ob-18303/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mirna Peč, kontaktna oseba: Nataša
Rupnik, Trg 2, 8216 Mirna Peč, Slovenija,
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tel. 07/307-87-06, faks 07/307-87-07, elektronska pošta: obcina.mirnapec@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Mirna Peč za Osnovno šolo Mirna Peč za
šolsko leto 2004/2005 z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o
javnih naročilih, in sicer za dobo do treh
let v pisni obliki aneksa k pogodbi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Mirna Peč.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: vse dni pouka v šolskem letu
2004/2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstvo:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene vrednosti (brez
DDV) z rokom veljavnosti do 1. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
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 zakonom.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 41.
do 43. člena Zakona o javnih naročilih, morajo ponudniki izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu in Pravilnikom o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok. Pogoji so podrobneje opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po določbah
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon
o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 7. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004,
ob 13. uri, sejna soba Občine Mirna Peč, Trg
2, 8216 Mirna Peč.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Občina Mirna Peč
Ob-18560/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Domžale, kontaktni osebi:
Jana Zajc Kladnik, Cvetka Vesel, Mestni trg 2,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/724-52-02,
01/724-52-15, faks 01/721-44-59, elektronska pošta: jana.zajc@zd-domžale.si, cvetka.vesel@zd-domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
dializnih bolnikov v obsegu ca. 22500 kilometrov mesečno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT.
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 kakšna so
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti- potrdilo sodišča;
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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 – odločba ali izjava;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen-potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da 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 – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi 30 dnevni plačilni rok – izjava
ponudnika;
– da ponujena cena storitve ne presega
cene, ki jo za to vrstne storitve priznava
ZZZS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z vsaj tremi vozili, prirejenimi za prevoz dializnih bolnikov-izjava
ponudnika;
– da ima v rednem delovnem razmerju
vsaj štiri voznike z vozniškim dovoljenjem B
kategorije – izjava ponudnika;
– da je storitev sposoben opraviti z delavci, ki so pri njem v rednem delovnem razmerju- izjava ponudnika;
– da je ponudnik v preteklih treh letih
(2001, 2002 in 2003) že opravljal navedene
storitve kvalitetno in strokovno – potrjeno
priporočilo naročnika za katerega je opravljal storitev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena storitve: 85 točk;
2. usposobljenost kadra: 5 točk;
3. usposobljenost
voznega
parka:
5 točk;
4. izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev:
5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
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Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 01223-6030279918 sklic
20040810.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
druge osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004,
ob 13. uri, ZD Domžale.
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: 2. 7. 2004.
Zdravstveni dom Domžale
Št. 640-06-0005/2004
Ob-18562/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Alenka Verbič, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-43-14, faks
03/898-43-33, elektronska pošta: alenka.verbic@sostanj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 640 – 06-0005/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov osnovnošolcev
na področju Občine Šoštanj v šolskem
letu 2004/2005 z možnostjo podaljšanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje Občine Šoštanj.
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: prevozi
učencev osnovnih šol se lahko izvajajo kot
pogodbeni prevozi ter kot javni in posebni
linijski prevozi. Obseg relacij je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2004/05, z možnostjo
podaljšanja z odložilnimi pogoji: potrebe
naročnika oziroma obseg dejavnosti, zagotovljena sredstva v proračunu in ekonomska
upravičenost. Pogodba se lahko podaljša za
obdobje enega leta, vendar skupno največ
5 let, s tem, da se izvaja v času pouka po
šolskem koledarju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2005; z možnostjo podaljšanja.
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: plačilo
računov za izstavljene storitve enkrat me-
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sečno v 30 dneh od uradnega prejema računa v skladu z veljavno zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati statusne,
tehnične, kadrovske, finančne in druge pogoje za dnevni prevoz učencev šoštanjskih
osnovnih šol in za posamezne sklope oziroma podsklope, za katere je oddana ponudba,
skladno z razpisno dokumentacijo. Naročnik
bo upošteval tudi stopnjo zadovoljstva uporabnikov storitev z izvajalci (ponudniki) prevozov v preteklem šolskem letu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
– licenca za prevoze oseb v notranjem
cestnem prometu,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne evidence, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali postopek, katerega namen ali
posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada o poravnavi davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu
s predpisi,
– dokazilo, da nudi plačilni rok enkrat
mesečno po opravljenem delu, 30 dni po
datumu uradnega prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
osnovnošolcev za relacije, za katere je oddal ponudbo,
– dokazilo o zagotavljanju nadomestnega vozila v primeru okvare,
– dosledno upoštevanje urnikov dnevnih
prevozov, ki jih določijo skupaj z odgovorno
osebo posamezne šole,
– zagotavljanje stalne dosegljivosti po
telefonu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon
o prevozih v cestnem prometu; Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok; Pravilnik o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 23. 7. 2004.

Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na EZR
Občine Šoštanj, odprt pri Banki Slovenije,
št.: 01326-0100018560.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov in zunanji člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2004,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj.
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: isto kot v I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Občina Šoštanj
Št. 433-01-69/2004/3
Ob-18665/04
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,
Župančičeva ul. 3, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks 01/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si /mf/slov/
razpisi/razpisiora-04.html.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za finance, kontaktna
oseba: Služba za informacijsko tehnologijo,
Ljubo Šverko, podsekretar, p.p. 644, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks
01/369-62-19, elektronska pošta: Mr.Razpisi@mf-rs.si,
internetni
naslov:
http:
//www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisiORA-04.html.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Cankarjeva cesta 18, I. nadstropje,
soba I-04, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-61-00, faks 01/369-62-19, elektronska pošta: Mr.Razpisi@mf-rs.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisiora-04.html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7 – računalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ORA-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in nadgradnja programske
opreme Oracle za obdobje 12 mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije Ministrstva za
finance v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.32.00.00-4; dodatni predmeti:
72.26.10.00-2, 72.26.70.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC-844.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za opravljeno storitev je 30 dni po opravljeni storitvi in prejemu računa izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
Potrdilo davčnega urada, da ponudnik
nima neporavnanih davkov in prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Izpisek in potrdila ne smejo biti

starejša več kot 90 dni od datuma oddaje
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
računovodskih izkazov za leto 2003. Mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 15 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih storitev v zadnjih treh letih, skupaj s
potrdili o dobro opravljenem delu, vrednostmi
in datumi izvedbe. Če so bili kupci naročniki
po tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v
obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni
organ. Če kupci niso bili naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci. Navedba oseb
ponudnika, ki bodo vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno in strokovno kvalifikacijo.

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 9. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
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 8. 9. 2004 ali 30 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004,
do 13. ure, Ministrstvo za finance, Ljubljana, Cankarjeva c. 18, sejna soba v visokem
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za finance

Ob-18667/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA). ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bohinj, kontaktna oseba: Iva Lapajne, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica,
Slovenija, tel. 04/577-01-00, 04/577-01-15,
faks 04/572-18-64, elektronska pošta: negospodrastvo@obcina.bohinj.si, internetni
naslov: www.bohinj.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:
storitve kopenskega transporta, kategorija
storitve: IA-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov otrok v osnovne
šole na območju Občine Bohinj za šolska leta 2004/2005, z možnostjo podaljšanja za šolska leta 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009. Cene in ostali
spremenljivi pogoji se določijo z letnimi
pogodbami. Plačilo storitve je na podlagi
števila mesečnih vozovnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Bohinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I.
2) Kratek opis: izvajanje avtobusnih
prevozov otrok v osnovne šole na območju Občine Bohinj (količina prevozov se iz

šolskega leta v šolsko leto spreminja, odvisno od strukture vozačev in šolskega urnika). Občina bo financirala šolske prevoze

v obsegu v skladu s 56. členom Zakona o
osnovni šoli.
3) Obseg ali količina:

Programska oprema

Št. uporabnikov

Vrsta uporabnika

Vrsta licence

1928

imenovan

neomejena

10

imenovan

neomejena

1

imenovan

neomejena

10
16
3
12
3
9

imenovan
imenovan
imenovan
imenovan
imenovan
imenovan

neomejena
neomejena
neomejena
neomejena
neomejena
neomejena

Oracle Database Enterprise
Edition
Oracle Database Standard
Edition
Oracle Database Personal
Edition
Internet Developer Suit
Discoverer Developer Edition
Programmer
Express Server
Express Objects
Express Analyzer

Število otrok v podružnični šoli Srednja vas, ki se vozijo na relacijah

Stara Fužina – Srednja vas – Stara Fužina

12

Bohinjska Češnjica – Srednja vas – Bohinjska Češnjica

13

SKUPAJ

25

Število otrok v osnovni šoli Bohinjska Bistrica, ki se vozijo na relacijah

Obrne – Bohinjska Bistrica – Obrne
Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica – Ribčev Laz
Laški Rovt – Bohinjska Bistrica – Laški Rovt
Polje – Bohinjska Bistrica – Polje
Kamnje – Bohinjska Bistrica – Kamnje
Savica – Bohinjska Bistrica – Savica

1
15
6
17
21
6+9

Bitnje – Bohinjska Bistrica – Bitnje

8

Lepence – Bohinjska Bistrica – Lepence

5

Log v Bohinju – Bohinjska Bistrica – Log v Bohinju
Jereka – Bohinjska Bistrica – Jereka

5
29

Gorjuše – Bohinjska Bistrica – Gorjuše

11

Koprivnik – Bohinjska Bistrica – Koprivnik

23

Bohinjska Češnjica – Bohinjska Bistrica – Bohinjska Češnjica

26

Srednja vas – Bohinjska Bistrica – Srednja vas

21

Studor – Bohinjska Bistrica – Studor
Stara Fužina – Bohinjska Bistrica – Stara Fužina

6
41
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Prihodi v Bohinjsko Bistrico
6.55 Jereka – Bohinjsko Jezero – Bohinjska Bistrica
7.30 Gorjuše – Bohinjska Bistrica
7.40 Jereka – Bohinjska Bistrica
7.40 Stara Fužina – Srednja vas – Bohinjska Bistrica
7.40 Stara Fužina – Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica
Odhodi iz Bohinjske Bistrice
11.30 Bohinjska Bistrica – Ribčev Laz
– Bohinjska Bistrica
12.15 Bohinjska Bistrica – Ribčev Laz
– Stara Fužina
12.15 Bohinjska Bistrica – Jereka – Stara Fužina
13.10 Bohinjska Bistrica – Ribčev Laz
– Stara Fužina
13.10 Bohinjska Bistrica – Jereka – Stara Fužina
13.10 Bohinjska Bistrica – Gorjuše
Relacija – standard.
Sklop št. II.
2) Kratek opis: izvajanje avtobusnih prevozov otrok v osnovne šole na območju Občine Bohinj (količina prevozov se iz šolskega
leta v šolsko leto spreminja, odvisno od strukture vozačev in šolskega urnika). Občina bo
financirala šolske prevoze v obsegu v skladu
s 56. členom Zakona o osnovni šoli.
3) Obseg ali količina:
Relacija

Nomenj – Bohinjska Bistrica
– Nomenj

Število
učencev

11

Začetek pouka 1. ura 7.50
Konec pouka 13.50
Ponudbe se lahko predložijo za enega
ali dva sklopa.
Prednost imajo tisti ponudniki, ki bodo
oddali ponudbo za oba sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004 in konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo v roku 30 dni po prejemu računa za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali organu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatvah ali
poslovnih obveznostih v skladu s predpisi,
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– izjava ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– izjava ponudnika, da nudi plačilni rok
enkrat mesečno po opravljenem delu, 30 dni
po datumu prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih,
– dokazilo pristojnega organa, da ima
ponudnik licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu,
– izjava ponudnika, da zagotavlja nadomestilo v primeru okvare vozila in da
bo dosledno upošteval urnik prevozov, ki
ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole,
– izjava ponudnika, da zagotavlja
tehnične in kadrovske pogoje za dnevne
prevoze učencev za posamezne relacije,
za katere je oddal ponudbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in
mesta za vzdrževanje vozil.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 50%.
2. tehnična brezhibnost in opremljenost
vozil v skladu z zakonodajo: 30%,
3. druge ugodnosti: 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno in dopolnilno dokumentacijo se
lahko pridobi do 4. 8. 2004.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: položnica na
TRR občine: 01204-0100008084, sklic
75035-714199-1220 s pripisom javni razpis-prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2004 do 9.
ure na naslov: Občina Bohinj, Triglavska
35, 4264 Bohinjska Bistrica, v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj-ponudba za šolske
prevoze«.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki morajo pri
odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: sreda, 11. 8.
2004 ob 10. uri v sejni sobi Občine Bohinj,
Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Občina Bohinj

Ob-18686/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
kontaktni osebi: Petra Drobne, Daša Rakovec, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-90, faks 01/589-18-85,
elektronska pošta: petra.drobne@pcmg.si,
daša.rakovec@pcmg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PCMG-MU/002/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in izvedba usposabljanja managementa in lastnikov hitro rastočih malih
in srednjih podjetij v Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Srbiji in Črni gori. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
Bosna in Hercegovina, Makedonija ter Srbija in Črna gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava in izvedba usposabljanja managementa
in lastnikov hitro rastočih malih in srednjih
podjetij v državah prejemnicah v letu 2004
in 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
30 dneh po prejemu in dokončni potrditvi
računa in poročila o izvedenih aktivnostih
in stroških.
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 pogoje
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-1 in prve,
druge, tretje in šeste točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev iz:
– prve točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– druge točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– tretje točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– prve točke četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– druge točke četrtega odstavka 42.
člena ZJN-1- potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
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– tretje točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1- potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– šeste točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1- izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zadnja revidirana
bilanca stanja.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. reference predavateljev (40 točk);
2. reference izvajalca (30 točk);
3. cena (30 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 8. 2004.
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 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki strokovne
komisije naročnika in predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004,
ob 11. uri, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
8. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Ob-18687/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
kontaktni osebi: Petra Drobne in Daša Rakovec, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01-589-18-90, faks 01/589-18-85,
elektronska pošta: petra.drobne@pcmg.si,
dasa.rakovec@pcmg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PCMG-PU/001/2004.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in izvedba podjetniškega izobraževanja in usposabljanja v Bosni
in Hercegovini, Makedoniji in Srbiji in
Črni gori. Podrobnejši opis je v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
Bosna in Hercegovina, Makedonija ter Srbija in Črna gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava in izvedba podjetniškega izobraževanja
in usposabljanja v državah prejemnicah v
letu 2004 in 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
15. 10. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
30 dneh po prejemu in dokončni potrditvi
računa in poročila o izvedenih aktivnostih
in stroških.
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 pogoje
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-1 in prve,
druge, tretje in šeste točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev iz:
– prve točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– druge točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– tretje točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– prve točke četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– druge točke četrtega odstavka 42.
člena ZJN-1- potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
– tretje točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1- potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– šeste točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1- izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zadnja revidirana
bilanca stanja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. reference predavateljev (40 točk);
2. reference izvajalca (30 točk);
3. cena (30 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 001/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 8. 2004.
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 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki strokovne
komisije naročnika in predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2004
ob 11. uri, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
8. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Ob-18689/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Erika Červek, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-20, faks 01/750-51-58,
elektronska pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si, internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitev 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-01-4/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v OŠ Ivana Cankarja in OŠ Antona Martina Slomška na območju Občine
Vrhnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina 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 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
storitev v višini 5% pogodbene vrednosti
storitev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni po prejemu računa o opravljeni
storitvi.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila (pogodba) – naročnik bo sklenil
pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti morebitne podizvajalce v
ponudbi. V primeru skupnega nastopanja v
ponudbi pa mora skupina ponudnikov predložiti pravnik akt o skupni izvedbi javnega
naročila.
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 dovoljenja potrebno,
oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– bančna garancija v višini 1,500.000 SIT
od vrednosti, izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo storitev v
višini 5% od pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za opravljanje cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– seznam vozil in voznikov z licenco
– zadnji izpis izdajatelja licence ter izjava,
da je izpis izdan po zadnji spremembi vozil
oziroma voznikov,
– seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik vključil v izvajanje prevozov šolarjev
in, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok – seznam vozil mora vsebovati registrske številke, število sedežev ter
letnik izdelave, seznam voznikov mora vsebovati leta veljavnosti vozniškega dovoljenja
za vožnjo motornih vozil ustrezne kategorije
in leta neprekinjene vožnje avtobusa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 59/01, 76/03),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in lastniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99, 58/00, 97/03),
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– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 63/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Cena (75 točk)
Najnižja cena prejme 75 točk in ostale
ponudbe sorazmerno manj.
2. Število potrjenih referenc (15 točk)
Ponudnik za vsako potrjeno referenco
prejme 3 točke, vendar največ 15 točk.
3. Število avtobusov, ki so mlajši od 5
let (10 točk)
Ponudnik za vsako vozilo, ki je mlajše
od 5 let prejme 3 točke, vendar največ 10
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/01-64-01-4/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – Za razpisno
– prevoz šoloobveznih otrok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
na podlagi predloženih pooblastil.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004,
ob 13. uri, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Občina Vrhnika
Št. 165/2004
Ob-18707/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
Divača, kontaktna oseba Damijana Gustinčič, Dr. Bogomira Magajne 4, 6215
Divača, Slovenija, tel. 05/763-30-80, faks
05/763-30-80, elektronska pošta: o-bmdivaca.po@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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2004/05 v Občini Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
več sklopov vse sklope.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo Divača s podružnicama Senožeče in Vreme.
II.2.2) Opis in čas, kdaj se lahko izvajajo:
vse šolske dni v šolskem letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004 in konec
24. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 700.000 SIT, izjava banke, da bo naročniku garancije izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter sklic na ustrezne določbe: plačilo bo
mesečno.: izstavitev fakture do 10. v mesecu, poravnava v 30. dneh po izstavitvi.
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:
dokazila po 42. členu ZJN-1:
– prvi odstavek: točke 1., 2., 3.,
– četrti odstavek: točke 1., 2., 3.,
– načini predložitve so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v III.1.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: licence za ponudnika in vozila,
prometna in vozniška dovoljenja, seznam
vozil in voznikov, časovni načrt prevozov,
izjave- načini predložitve so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prevozu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 7. 2004, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski
račun OŠ Divača, št.: 01219-6030648423,
sklic 165-2004 s pripisom Javni razpis – šolski prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2004
ob 10. uri, Osnovna šola Divača, zbornica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Osnovna šola
dr. Bogomirja Magajne Divača
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Ob-18709/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ribnica, kontaktna oseba: Marijana
Radivojevič, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/837-20-21, faks
01/836-10-91, elektronska pošta: marijana.radivojevič@ribnica.si, internetni naslov:
www.ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve I A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni leasing za najem nepremičnine
s postopnim odkupom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ribnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
leasing v znesku 546 mio SIT za obdobje
7 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2004 in/ali konec
15. 8. 2012.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 1 mio SIT.
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, kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
kdo je pooblaščen za podpis pogodbe
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča,
– 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 – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da takšno
dovoljenje z zakonom ni predpisano,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– da 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 – potrdilo sodišča,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane – potrdilo Ministrstva za
pravosodje,
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– da je finančno sposoben izvesti javno
naročilo – dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje dejavnost, če je takšno dovoljenje predpisano in potrdilo banke, da ima
dostop do kreditne linije v višini 546 mio SIT,
če ponudnik ni banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da je v zadnjih treh letih opravil
vsaj eno tovrstno storitev v vrednosti večji
od 150 mio SIT – izjava ponudnika.
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 9. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01304-0100005476.
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 15. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004,
ob 13. uri; Ribnica na sedežu občine.
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: Marjana Radivojevič, Občina Ribnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Občina Ribnica
Ob-18722/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ormož, kontaktna oseba: Mojca
Zorčič, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks
02/741-53-31, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Gabrijela Fafulić,
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Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: gabriela.fafulic@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorije storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-00065/2004 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ormož v šolskem letu 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2004 in/ali
konec junij 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
razpisne dokumentacije v višini 5,000.000
SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v
desetih dneh od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika ni
sme voditi izredna uprava, oziroma ne sme
biti uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev;
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– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da je ekonomsko – finančno sposoben:
– da znaša višina letnih celotnih
skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v
višini trikratne ponujene vrednosti
javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem
letu najmanj štirikratno ponujeno
vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe pozitivno ocenjen
glavni izvajalec pri izvedbi vsaj enega javnega naročila, ki je po naravi
in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu;
– da predložni seznam vozil s katerimi
bo izvajal prevoze kot to zahteva v razpisni
dokumentaciji;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– fotokopija veljavne licence za prevoze
v notranjem cestnem prometu;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS o poravnavi vseh
davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravo-
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časno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2001, 2002,
2003 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo
posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam vozil s katerimi bo izvajal prevoze, kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s
katerimi se vozijo skupina otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004,
ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Občina Ormož
Št. 110-1/04
Ob-18735/04
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.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, 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: Ljuba Brank, inž. grad.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-83-27, faks 01-306-82-51, elektronska pošta: ljuba.brank@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01-306-82-06, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava varnostnih ograj na cestah v
upravljanju v DARS v skladu z zahtevami
EN 1317-1 in 1317-2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ceste v upravljanju v
DARS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev 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 1,296.000 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:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam istovrstnih nalog izdelanih v
zadnjih treh letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. opis poteka izvedbe in pričakovani
rezultati;
2. reference izvajalca;
3. kadri, materialno in finančno stanje ter
opremljenost;
4. rok izvedbe projekta;
5. vrednost ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 8. 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 26. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 8. 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: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-18736/04
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.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektron-

ska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01-306-82-43,
faks 01/306-82-24, elektronska pošta: marjan.kovac@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.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, 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, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
HC Koper-Izola: izdelava PGD in PZR
projekta za predor Markovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Koper-Izola.
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: izdelava PGD projekta za obe predorski cevi, do predaje v revizijo, v 6 mesecih po veljavnosti pogodbe.
Po opravljeni reviziji je projektant dolžan
odpraviti vse popravke ter dopolnitve PGD
projekta in izdelati PZR projekt v roku 30
dni, s tem, da končni rok za predajo vseh
delov projektne dokumentacije ne sme biti
daljši od 240 dni (8 mesecev) po veljavnosti
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 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 3,600.000 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;
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference;
2. ponudbena cena;
3. rok izvedbe PGD projekta, dopolnjenega po reviziji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 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: 10. 8. 2004, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 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: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-18737/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04, faks 01/306-82-06,
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
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d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-43,
faks 01/306-82-24, elektronska pošta: marjan.kovac@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.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, 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, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila HC
Koper-Izola: izdelava PGD, PZI in PZR
projektov za traso in objekte.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Koper-Izola.
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: rok dokončanja del: izdelava
PGD/PZI projekta do predaje v revizijo, v 5
mesecih po veljavnosti pogodbe.
Po opravljeni reviziji je projektant dolžan
odpraviti vse popravke ter dopolnitve projektne dokumentacije v roku 30 dni, s tem, da
končni rok za predajo vseh delov projektne
dokumentacije ne sme biti daljši od 210 dni
po veljavnosti pogodbe.
PZR projekti morajo biti predani naročniku v 14 dneh po dopolnjenem PGD/PZI
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 dni 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 3,750.000 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. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Eonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference;
2. ponudbena cena;
3. rok izvedbe PGD projekta, dopolnjenega po reviziji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 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: 6. 8. 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 26. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 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: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-18747/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-49,
faks +386/1/478-18-78, 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.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 01.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 48/04 VV; številka zadeve: 266-78/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje tekočega vzdrževanja objektov
in skupnih površin na mejnih prehodih,
in sicer po sklopih:
– sklop 1: vzdrževanje električnih napeljav in naprav,
– sklop 2: razna manjša gradbena in zaključna dela,
– sklop 3: vzdrževanje strojnih napeljav
in naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mejni prehodi na področjih Policijskih uprav: Krško, Novo mesto, Postojna, Koper, Nova Gorica, Kranj,
Ljubljana, Slovenj Gradec, Maribor, Celje in
Murska Sobota.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
50.00.00.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.00.00.00-5, dodatni predmet:
50.71.10.00-2.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: vzdrževanje električnih
napeljav in naprav.
3) Obseg ali količina: vzdrževanje električnih napeljav in naprav na mejnih prehodih
na področjih Policijskih uprav: Krško, Novo
mesto, Postojna, Koper, Nova Gorica, Kranj,
Ljubljana, Slovenj Gradec, Maribor, Celje in
Murska Sobota.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004; dobava 31. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.00.00.00-5, dodatni predmet:
45.40.00-00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: razna manjša gradbena
in zaključna dela.
3) Obseg ali količina: razna manjša gradbena in zaključna dela na mejnih prehodih
na področjih Policijskih uprav: Krško, Novo
mesto, Postojna, Koper, Nova Gorica, Kranj,
Ljubljana, Slovenj Gradec, Maribor, Celje in
Murska Sobota.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004; dobava 31. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.00.00.00-5, dodatni predmet:
50.71.20.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
2) Kratek opis: vzdrževanje strojnih napeljav in naprav.
3) Obseg ali količina: vzdrževanje strojnih napeljav in naprav na mejnih prehodih
na področjih Policijskih uprav: Krško, Novo
mesto, Postojna, Koper, Nova Gorica, Kranj,
Ljubljana, Slovenj Gradec, Maribor, Celje in
Murska Sobota.
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4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 9. 2004; dobava 31. 8. 2005.
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: tekoče
vzdrževanje objektov in skupnih površin na
mejnih prehodih na področjih Policijskih
uprav: Krško, Novo mesto, Postojna, Koper,
Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Slovenj Gradec, Maribor, Celje in Murska Sobota.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT za sklop 1, v višini
700.000 SIT za sklop 2 in v višini 500.000
SIT za sklop 3.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok trideseti dan od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države; 5. ponudnik mora biti finančno
in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora
izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem
trimesečju pred oddajo ponudbe in ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
oziroma potrdila blokiran transakcijski
račun; 6. ponudnik mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila; 7. ponudnik mora izkazati
dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, fizične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; 2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila

izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; 3. fotokopija potrdila izpiska
iz sodne ali druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija potrdila
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003;
fizične osebe: fotokopija davčne napovedi
za leto 2003, potrjena s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb; 2. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem
poslovanju
proračunskih
uporabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01)
in ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam opravljenih storitev v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila, z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov, vključno z dokazili v obliki
potrdila-izjave, potrjenih s strani končnih
naročnikov in potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.(obrazci so priloženi v razpisni
dokumentaciji).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 13 točk,
3. pridobljen veljavni ustrezni certifikat v
skladu s skupini SIST – ISO 9001:2000.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 48/04
VV; številka zadeve: 266-78/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila številka računa:
potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na
številko računa: 01100-6300109972, model
18, sklic: 15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 14. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 9.30; Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
možnost dvakratnega podaljšanja po 12 mesecev v skladu z določili 97. člena ZJN-1.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Ob-18913/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)? ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance RS, kontaktna oseba: Neva Žibrik, Župančičeva ulica 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-81,
faks 01/478-57-21, elektronska pošta: Neva.zibrik@mf-rs.si, internetni naslov: http:
//www.sigov.si/mf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Geodetska uprava Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http:
//www.gu.gov.si/.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: evidenca trga nepremičnin.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, inštalacija in šolanje naročnika
za bazo Evidence trga nepremičnin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so opredeljene v tehnični dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 8. 2004 in/ali konec
31. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe (10%) ponudbene cene, zavarovanje za dobro izvedbo
posla (10%) in garancija za odpravo napak
v garancijski dobi (10%); do 30,000.000 SIT
bianco menica, nad 30,000.000 SIT bančna
garancija.
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 po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da je ekonomsko in finančno sposoben, kar dokazuje s tem, da ima število dni
blokad transakcijskih računov v preteklih 6
mesecih enako 0;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca za preteklo leto;
– potrdilo bank o blokadi transakcijskih
računov;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o usposobljenosti
za izvajanje predmetne naloge (certifikati,
diplome...).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (60%),
2. reference podjetja (20%),
3. reference zaposlenih (10%),
4. izdelan terminski plan (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 2. 8. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-1000616337, model 11, sklic
25127-7130007-00002004 za tiskan izvod
razpisne dokumentacije; pri prevzemu dokumentacije preko spletnih strani plačila ni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 9.30; Ljubljana, Zemljemerska ulica 12.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 2681-8/2004-05301
Ob-18917/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Janko Sintič,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-82, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: janko.sintic@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1, v vložišču.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve I B 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strokovnih podlag za izdelavo in
uskladitev predpisov z vidika 105. člena,
106. člena in 114. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št.
85/00) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem
prometu (Ur. l. RS, št. 45/04).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevzem in pregled dokumentacije, izdelava
strokovnih podlag za uskladitev podzakonskih predpisov z Zakonom o varnosti v
železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 85/00 in
45/04), medsebojna uskladitev terminologije med posameznimi strokovnimi podlagami, predstaviti izdelanih strokovnih podlag
Strokovni komisiji za pripravo strokovnih
podlag za izdajo podzakonskih predpisov
na temelju Zakona o varnosti v železniškem
prometu in na podlagi odločitev strokovne
komisije izdelane strokovne podlage uskladiti do oblike, ki bo primerna za izdelavo in
objavo podzakonskih predpisov v pisni in
elektronski obliki.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1) Poprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj
enainpolkratne vrednosti tega javnega naročila z DDV.
2) Ustrezne reference s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti
razpisanemu naročilu.

3) Izkušnje pri vsaj eni izvedbi del s področja priprave strokovnih podlag za izdelavo podzakonskih ali drugih predpisov.
4) Zagotovil ustrezne strokovnjake, ki
izpolnjujejo pogoje za opravljanje razpisanih storitev in so potrebni za izvedbo tega
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek
42. člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P,
podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 (fotokopija ali
izvlečki iz bilance za leto 2003) ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz
bilanc uspeha in stanja za leta 2001 in 2002
(potrjene s strani pristojne izpostave DURS)
in 2003 (fotokopija iz davčne napovedi) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih
3 poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2. te razpisne
dokumentacije.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) s področja predmeta javnega naročila
v zadnjih treh letih z referenčnimi izjavami
naročnikov;
– seznam referenc podizvajalcev s področja predmeta javnega naročila v zadnjih
treh letih, kolikor jih ponudnik v ponudbi navaja z referenčnimi izjavami naročnikov;
– ponudnik navede ustrezne strokovnjake za izpolnitev storitev javnega naročila. Pri
ponudniku ali glavnem partnerju so najmanj
3 redno zaposleni za nedoločen čas.
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:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun Javne agencije za železniški promet
RS št.: 01100-6000002642 UJP Slovenska
Bistrica, pred dvigom razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti v vložišču ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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
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ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne
informacije je mogoče dobiti na naslovu:
Janko Sintič, Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, tel. 02/234-14-82, faks
02/234-14-52.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti v vložišču vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Javna agencija za železniški promet RS

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1011/04
Ob-18662/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Irena Homovc
Gačnik, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6 nadstropje, soba št.
16, vsak delavnik med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21/04.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelskih montažnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter opreme
s.n. in n.n.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva kupca, oziroma tudi gradbišča TP,
opredeljena v razpisni dokumentaciji za
vsak sklop posebej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: ohišja za kabelske montažne TP 20/0,4 kV.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji
(10 kosov).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: n.n. razdelilna polja (celice).
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (36
kosov).
Sklop št. 03
2) Kratek opis: s.n. stikalni bloki – klasične izvedbe.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (6
kosov).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: s.n. stikalni bloki – SF6
izvedbe.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogoji v razpisni dokumentaciji (35
kosov).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Naročnik bo sklope št. 1, 2 in 3 oddal
enemu-istemu ponudniku izmed tistih, ki
bodo te razpisne sklope nudili.
Ev. delne ponudbe se tedaj lahko nanašajo:
– na razpisne sklope št. (1, 2 in 3) skupaj ali
– samo na razpisni sklop št. 4.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ohišja za kabelske montažne
TP 20/0,4 kV,
– sklop 2: n.n. razdelilna polja (celice),
– sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasične
izvedbe,
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF6 izvedbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 30. 11. 2004,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnično ponudbo, izdelano v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo (referenčno potrdilo) o že
izvedenih dobavah opreme posameznega
razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo vsaj dvema različnima kupcema v
zadnjih treh letih,potrjen vzorec pogodbe,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih 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:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (90%),
2. certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalcev (5% delež),
3. rok plačila (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 21/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do: 2. avgusta 2004
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-21-04, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. avgusta 2004 ali
31 dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. avgust
2004 ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
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: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
28. julija 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. julij 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1060
Ob-18663/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba Marjan Zorć – tehnično
področje, Irena Homovc Gačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320 ali 24-04-050,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba št. 16,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba,
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostavna mesta razpisane opreme so poslovni prostori naročnika
na Slovenski c. 56 – razloženo.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30000000-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besedanjak, glavni predmet
30213000-5.
2) Kratek opis: delovne postaje in prenosniki.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji
(50 kom).
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30260000-6.
2) Kratek opis: strežniške rezine in večprocesorski strežniki.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji
(4 kom).
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231250-4.
2) Kratek opis: LCD monitorji.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji
(50 kom).
Sklop št. 04
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30233230-2.
2) Kratek opis: 4 tiskalniki.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji
(40 kom).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: delovne postaje in prenosniki,
– sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki,
– sklop 3: LCD monitorji,
– sklop 4: tiskalniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvidoma 3 leta od dokončnosti
obvestila o priznanju sposobnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: enako je navedeno v tretji do peti alinei III.2.1.2
točki.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: minimalni plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev vlaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga iz-

daja pristojno Okrožno sodišče, iz katere
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ga izda krajevno pristojni
davčni organ,
– dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s
svojim poslovanjem,
– izjava ponudnika o izdanih pravnomočnih odločbah v zvezi z njegovim poslovanjem,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejši od 30 dni glede na
datum oddaje prijav,
– BON-1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni glede na datum
oddaje prijav,
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost v prvi fazi
tega postopka, priložil ponudbi v II. fazi postopka bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od pogodbene vrednosti,
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost in
bo izbran v II. fazi izvedbe tega postopka,
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost in bo
izbran v II. fazi izvedbe tega postopka, predložil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana skladno z
razpisno dokumentacijo,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih treh letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav na posamezni sklop minimalno 50,000.000 SIT,
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu
odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene opreme,
– vzorec krovnega sporazuma, ki ga
mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako
njegovo stran posebej ter ga žigosati,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih
posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
– dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
– zahteva velja kumulativno za ponudnika in njegove ev. soponudnike (skupno
izpolnjevanje pogojev).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.1.1) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: predhodna objava v
Uradnem listu RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004, Ob-12596/04 in v Glasilu evropske
skupnosti št. 20004/S S98-077958 z dne
19. 5. 2004.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(15 točk),
2. kadrovska zasedba in strokovna usposobljenost (10 točk),
3. dobavni rok (10 točk),
4. skladnost tehnične ponudbe z že instalirano opremo naročila (10 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da..
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2004, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-16-04, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2004 ali 26 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 12. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
23. 7. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-18675/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Karlo Bunc, 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.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
dobava tovornih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica, Sežana
Tolmin.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
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: 150 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.
III.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: BON 1 in BON 2,
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; 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 plačila,
3. rok dobave,
4. kakovost-ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/2004-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428-dobava
tovornih vozil.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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 11. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004,
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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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: 2. 7. 2004.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.

Gradnje
Ob-18694/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna oseba: Altus consulting
d.o.o., Vesna Paljk, Gorična vas 11 A, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-11-38, faks
01/836-11-38.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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: številka 154/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega
sistema v Ribnici, za naslednje ulice:
Trubarjeva ulica, Struška ulica – kanal
I in kanal II, Prešernova ulica, Prečna
ulica. Izgradnja kanalizacijskega sistema
je razdeljena v II. fazi. I. faza se bo izvedla
v letu 2004 in bo obsegala izgradnjo kanalizacijskega sistema za naslednje ulice: Trubarjeva ulica, Struška I. in II. in Prešernova
ulica, II. faza se bo izvedla v letu 2004 in
bo obsegala izgradnjo kanalizacijskega
sistema za Prečno ulico. Za I. fazo izgradnje je predviden začetek del 6. september
2004 in zaključek do 15. oktobra 2004, II.
faza izgradnje bo morala biti zaključena
najpozneje do 31. avgusta 2005 oziroma
po dogovoru z naročnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ribnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
45.23.13.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II ZJN-1, razred 50, skupina 502, podskupina in točka
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila za leto 2004 je 25 mio
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SIT, preostala dela se bodo nadaljevala in
dokončala v letu 2005.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 6. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.
Zavarovanje za dobro izvedbo posla navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo na podlagi situacije in računa. Rok plačila najmanj 60 dni po potrjeni
mesečni oziroma končni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila iz katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna
razmerja.
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: splošni pogoji po 42. in 42.a
členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1
– dokazila in način predložitve so navedena
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s 42.a
členom ZJN-1, dokazila in način predložitve
so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom
ZJN-1-UPB1 – dokazila in način predložitve
so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. plačilni rok,
4. reference.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 154/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 8. 2004.
Cena: 14.800 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o. številka
02083-0053787157, sklic na št. 11-2004 po
modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
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 15. 9. 2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno; pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 14. uri; JKP Komunala Ribnica d.o.o.,
Gorična vas 11 A, 1310 Ribnica.
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: 5. 7. 2004.
Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica d.o.o.

Storitve
Št. 022167
Ob-18668/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/01/580-83-33, faks
+386/01/580-83-02, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.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: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 26 fitv/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev FIT, protipožarnega
in fizičnega varovanja objektov ter prevoz denarja v upravljanju javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: objekti v upravljanju naročnika (seznam v razpisni dokumentaciji).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev varovanja z
oklepnimi avtomobili.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: fizično
in tehnično varovanje (59 objektov); fizično
varovanje (3 objektov); protipožarno varovanje (2 objektov); prevoz denarja; storitve pri
obnovah, posodobitvah in novogradnjah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje 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: registracija podjetja, ki mora
izkazovati, da je podjetje registrirano za
opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: licenca za tehnično varovanje
in licenca za fizično varovanje.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju ter njegovi podzakonski
predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS št. 58 z dne 28. 5. 2004, št. 021903,
Ob -14528/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 27 lab/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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. 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004,
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, 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: 2. 7. 2004.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-18723/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Jasmin Rebselj, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-75-247, faks +386/1/58-75-217,
elektronska pošta: jasmin.rebselj@te-tol.si,
internetni naslov: http://www.te-tol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN 28/04 izdelava projektne dokumentacije in dobava opreme za
sožig lesnih sekancev na kotlu 3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije in dobava opreme za sožig lesnih sekancev na
kotlu 3, kateremu je osnovno gorivo rjavi
premog, pregled in potrditev projektov,
nadzor nad montažo opreme, in sodelo-
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vanje pri zagonu naprave. Sožig pomeni
skupno izgorevanje premoga in lesnih
sekancev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek od podpisa pogodbe in/ali
konec 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 60,000.000 SIT, ki je veljavno
do 1. 2. 2005;
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene;
– finančno zavarovanje za vrnitev predplačila v višini 20% pogodbene cene;
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo plačeval obveznosti po
terminih določenih s pogodbo z naslednjo
dinamiko:
– 20% pogodbene cene (ki vključuje 15%
vrednosti opreme in 5% vrednosti strotive),
to je..., kot predplačilo v roku 15 dni po prejemu bančne garancije za vrnitev predplačila iz... člena te pogodbe ter predračuna;
– za 80% pogodbene cene, to je..., bo
naročnik odprl nepreklicni dokumentarni
akreditiv, pri čemer se bodo plačila izvršila
po naslednji dinamiki:
– 15% pogodbene cene, to je..., po
ugotovitvi 33% stopnje gotovosti izdelave
opreme,
– 25% pogodbene cene, to je..., po
ugotovitvi 66% stopnje gotovosti izdelave
opreme,
– 30% pogodbene cene, to je..., po prevzemu opreme na pariteti DDU Ljubljana,
– 10% pogodbene cene, to je..., po izvedenem zagonu opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči in ki
mora natančno opredeliti nosilca posla ter
naloge in obveznosti posameznih članov
skupine. Pogodba se predloži pred podpisom 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
sposobnosti: registracija pri pristojnem
organu.
II.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnikov/i
transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo ni/so bil/i blokiran/i, ponudnik priloži
BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove
poslovne/ih bank/e (potrdila za vse odprte
transakcijske račune), ki so/je izdan/i največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. vsaj ena potrjena referenca dobavitelja prigrajene rešetke, da je v zadnjih petih

letih v Sloveniji ali državah EU dobavil prigrajeno rešetko za kotel na premogov prah
nad 100 MW toplotne moči, reference morajo biti potrjene s strani pogodbenih strank
dobavitelja prigrajene rešetke;
2. vsaj ena potrjena referenca dobavitelja prigrajene rešetke, da je v zadnjih petih
letih v Sloveniji ali državah EU dobavil prigrajeno rešetko za kotel na premogov prah
s specifično obremenitvijo površine rešetke
1,74 MW/m2, reference morajo biti potrjene
s strani pogodbenih strank dobavitelja prigrajene rešetke;
3. vsaj ena potrjena referenca dobavitelja opreme, da je v zadnjih petih letih v
Sloveniji ali državah EU dobavil opremo za
sožig premoga in lesnih sekancev, s tehnologijo zgorevanja lesnih sekancev na rešetki
z vpihovanjem le-teh, reference morajo biti
potrjene s strani pogodbenih strank dobavitelja opreme;
4. vsaj ena potrjena referenca izdelovalca projektne dokumentacije, da je v zadnjih
petih letih v Sloveniji ali državah EU izdelal
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
ali izdelavo kotlov na premogov prah nad
100 MW toplotne moči, reference morajo biti
potrjene s strani pogodbenih strank izvajalca projektiranja.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča, izdano največ 60
dni pred zaključkom razpisnega roka;
2. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež – ponudnik/podpodizvajalec predloži
potrdilo davčnega ali drugega pristojnega
organa, kjer ima ponudnik svoj sedež, izdano največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
3. da zakoniti zastopnik/i ni/so v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da
zaradi takega kaznivega dejanja ni/so bil/i
pravnomočno obsojen/i – ponudnik izpolni,
žigosa in podpiše izjavo o nekaznovanju;
4. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – ponudnik/podizvajalec priloži potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
izdano največ 60 dni pred zaključkom razpisnega roka.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: 2004/S
122-103320 z dne 25. 6. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – do 90 točk,
2. garancijski rok – do 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 28/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2004.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
na sedežu naročnika, Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo za identifikacijo za davek na dodano
vrednost. Razpisno dokumentacijo se lahko
zahteva tudi po pošti.
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Cena: 36.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na račun št. 02924-0017425656
s pripisom „JR – Izdelava projektne dokumentacije in dobava opreme za sožig lesnih
sekancev na kotlu 3“.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, tehnični del ponudbene
dokumentacije je lahko tudi v angleškem ali
nemškem jeziku.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati
v postopku odpiranja v imenu ponudnikov,
morajo na odpiranju ponudb predložiti pooblastilo za sodelovanje na odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2004
ob 10.30; Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 102/2743/2004
Ob-18743/04
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:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Borut.vertacnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-33, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
andreja.mihevc@eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/110 kV Okroglo:
dogradnja transformacije 400/110 kV
(1x TR 400/110 kV 300 MVA, 1x TR polje
400 kV, 1x zvezno polje 400 kV, 1x merilno in ozemljilno polje 400 kV in 1x TR
polje 110 kV).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik
z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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,
2. potrjene reference ponudnika,
3. reference kadrov ponudnika,
4. rok plačila,
5. ISO standard.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 80/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 80/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 6. 8. 2004
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Ob-18683/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktna oseba: Beno Muhič,
univ. dipl. inž. gr., Poljanska cesta 31, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-91, faks
01/471-05-03, elektronska pošta: Investicije-mb@stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje/ projekte: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni razpis z natečajem za oddajo
javnega naročila po odprtem postopku za izvajalca projektne in tehnične dokumentacije
za gradnjo stanovanjskih stavb v območju
urejanja VS 3/5 Brdo v Ljubljani.
II.1.2) Opis: predmet javnega razpisa z arhitekturnim natečajem je izbira
strokovno najprimernejše arhitekturne
rešitve za gradnjo stanovanjskih stavb
s krajinsko ureditvijo območja in pešaškim mostom v območju urejanja VS
3/5Brdo v Ljubljani, z izbiro izvajalca
za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije.
II.1.3) Lokacija: Brdo, Ljubljana.
III.1) Merila za izbiro udeležencev:
B) ekonomsko najugodnejša ponudba.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; arhitekturno in krajinsko
arhitekturno načrtovanje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila, skladno z
51.čl. ZJN-1-UPB1 – ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3) Upravni podatki
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-5-N/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 8. 2004.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada: 01100-6270960211,
s sklicem 007621, matična številka ponudnika-040.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1.nagrada 5.500.000 SIT;
2.nagrada 4.000.000 SIT;
3.nagrada 2.500.000 SIT;
fond za odkupe znaša 3.000.000 SIT;
odškodnine znašajo 500.000 SIT;
(vsi zneski so v bruto vrednostih).
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
– za ocenjevanje in izbiro najprimernejše
arhitekturne rešitve je imenovana ocenjevalna žirija v sestavi:
Člani žirije:
– Beno Muhič, univ. dipl. inž. grad. – (investitor);
– Janez Vogelnik, univ. dipl. inž. arh.
– (investitor);
– Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh. – (investitor);
– Ferdo Jordan, univ. dipl. inž. arh. – (investitor);

– Grega Košak, univ. dipl. inž. arh.
– (ZAPS);
– Majda Kregar, univ. dipl. inž. arh.
– (ZAPS);
– Mojca Švigelj Černigoj, univ. dipl. inž.
arh. – (ZAPS);
Namestnika članov žirije:
– Rado Romih, univ. dipl. kraj. arh.
– (ZAPS)
– Nevenka Fajdiga, univ. dipl. iur. – (investitor);
– za pregled, ocenjevanje in izbiro najprimernejše ponudbe je imenovana ocenjevalna komisija v sestavi:
– Beno Muhič, univ. dipl. inž. grad. – (investitor);
– Nevenka Fajdiga, univ. dipl. iur. – (investitor);
– Biserka Prošek, univ. dipl. inž. org.
– (investitor).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije: kontaktna
oseba: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Beno Muhič, univ. dipl.
inž. gr., tel. 01/471-05-91.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 1003/04
Ob-18272/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.12.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-20/04-REZ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je menjava (prodaja in nakup)
12,012.147 litrov dieselskega goriva.
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. JN15-20/04-REZ: OMV
Istrabenz d.o.o., kontaktna oseba: Marijan Pečar, Ferarrska ulica 7, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 00386/5/663-34-02, faks
00386/5/663-34-09, elektronska pošta:
Marjan.Pecar@omvistrabenz.si, internetni
naslov: www.omvistrabenz.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-18300/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Marjan Križaj, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema za zaščito,
vodenje in meritev RTP Gorica 110/20/10
kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok plačila,
– rok dokončanja,
– reference,
– način plačila,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2004-B: C & G,
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Gregorčič,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: c-g@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94,412.131,44 SIT;
najnižja ponudba 94,412.131,44 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 27. 2. 2004,
2908/04-4844/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Ob-18301/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Marjan Križaj, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks,
05/339-67-31, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: elektro oprema in
montaža za RP Trebuša 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok plačila,
– rok dokončanja del,

– tehnične in funkcionalne lastnosti,
– garancija,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 / 2004-B: Elektronabava,
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09, elektronska pošta: info@elektronabava.si, internetni
naslov: www.elektronabava.si
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,071.520 SIT,
najnižja ponudba 40,600.000 SIT/najvišja
ponudba 43,849.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 21, Št.
3298/04-6321/04, z dne 5. 3. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Elektro Primorska
d.d. Nova Gorica
Ob-18504/04
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: Nataša Torkar, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-25, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.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: JR-7/2004.
II.5) Kratek opis: medicinski material
(1. sklop: maske; 2. sklop: katetri, sonde,
tubusi; 3. sklop: sredstva za zaščito osebja
in pacientov; 4. sklop: potrošni material za
ginekologijo; 5. sklop: material za sterilizacijo; 6. sklop: opornice in ostali potrošni
material; 7. sklop: originalni testi in kontrole
za aparat Coaguchek in Accutrend; 8. sklop:
inštrumentarij; 9. sklop: razkužila).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
V.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
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. JR-7/2004: za 1., 2., 4.,
5., 6. in 9. sklop: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Irena Klopčič, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
faks 01/585-42-98, elektronska pošta: Irena.klopcic@sanolabor.si, internetni naslov:
www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,195.095,46 SIT (za
1., 2., 4., 5., 6. in 9. sklop).
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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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7/2004, za 3. sklop:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Strlič Gregor, Preradovičeva ul. 20 A,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20,
faks 02/421-62-30, elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,507.210,14 SIT
(za 3. sklop).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-7/2004; za 7. sklop:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba:
Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00,
faks 01/470-99-73, elektronska pošta: Marija.koren@kemfarm.si, internetni naslov:
www.kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,269.334,07 SIT
(za 7 sklop).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR- pogajanja 7/2004:
za 8. sklop: Apollonia d.o.o., kontaktna
oseba: Niko Javornik, Zaloška 155, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/548-35-10, faks
01/540-03-97, elektronska pošta: apollonia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,607.707 SIT (za
8. sklop).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2004, 16. 6. 2004 (za 8. sklop).
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-9006/04.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je 8. sklop
nadaljeval po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-18515/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba Andrej Kožuh, Tivolska 50, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup obutve za
paznike:
a) sklop: moški letni čevlji;
b) sklop: moški prehodni čevlji;
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c) sklop: moški zimski čevlji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2020 – B – 2004 – 17 za a)
sklop: – KOTO d.d., kontaktna oseba: Milič
Božovič, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-81-43, faks 01/577-82-30,
internetni naslov: www.koto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,944.500 SIT, najnižja
ponudba 2,944.500 SIT / najvišja ponudba
3,595.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2020 – B – 2004
– 17 za b) sklop: INPOS d.o.o., kontaktna
oseba: Cvetka Pušnik, Opekarniška 2,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-22-57,
faks 03/427-22-78, elektronska pošta: inpos.cvetka.pusnik@email.si.
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. 2020 – B – 2004 – 17 za
c) sklop. KOTO d.d., kontaktna oseba: Milič
Božovič, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-81-43, faks 01/577-82-30,
internetni naslov: www.koto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,094.500 SIT, najnižja
ponudba 3,094.500 SIT / najvišja ponudba
5,595.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS št. 72/01, z dne
17. 10. 2001, Ob-54931.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-18669/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
kontaktna oseba: Marija Tancek, Tivolska 50
(13. nadstropje), 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov: http://2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 2020-B-2004-16 in
2020-B-2004-27.
II.5) Kratek opis: prehrambni izdelki,
meso in mesni izdelki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2020-B-2004-16, sklop
ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,182.825 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. 2020-B-2004-16, sklop
drugi prehrambni izdelki: ERA d.d., Prešernova 10, Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 703,581.782,83 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. 2020-B-2004-27, sklopi 2
(ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig), 3 (ZPKZ Koper),
4 (ZPKZ Maribor z oddelkoma): Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 120,696.408,40 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. 2020-B-2004-27, sklop1
1 (ZPKZ Dob) in 5 (ZPMZKZ Celje in PD
Radeče): Jurmes Trgovina d.o.o., Leona
Dobrotinška 15, Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160,005.806,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2004 in 31. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: obakrat 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25, z dne 19. 3.
2004, Ob-6930/04 in Uradni list RS, št. 53,
z dne 14. 5. 2004, Ob-12370/04.
VI.7) Drugi podatki: v prvem postopku so
bile za sklop meso in mesni izdelki vse ponudbe zavrnjene, zato je naročnik razpis v
tem delu ponovil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-18692/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, tel.
02/480-61-00, faks 02/471-31-57.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4.
II.5) Kratek opis: javni razpis za nabavo
blaga – živila in material za prehrano za
Dom upokojencev Danice Vogrinec Ma-

ribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, enota
Pobrežja in enota Tabor, Veselova ul. 3,
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-I: Kruh – pecivo d.d.,
kontaktna oseba: Janko Intihar, Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/461-25-51, faks 02/461-38-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,529.989,27 SIT, ali:
najnižja ponudba: 9.529.989,27 SIT / najvišja ponudba 10,871.206,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-II: Žito prehrambena
industrija d.d, kontaktna oseba: Lidija Kos,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,590.838,70 SIT,
najnižja ponudba 1,590.838,70 SIT, najvišja
ponudba 2,016.524,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-IV: S.P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 523.512,50 SIT,
najnižja ponudba: 523.512,50 SIT, najvišja
ponudba: 911.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-V: Era SVS d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi
3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 499.100 SIT, najnižja
ponudba: 499.100 SIT, najvišja ponudba:
542.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4-VI: Ljubljanske
mlekarne d.d., obrat Maribor, kontaktna
oseba: Eva Merdausl, Osojnikova 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/480-59-92, faks
04/471-11-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,206.861.91 SIT, najnižja ponudba: 10,206.861,91 SIT, najvišja
ponudba: 11,897.082,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-VII: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brgan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,017.214,63 SIT, najnižja ponudba: 1,017.214,63 SIT, najvišja
ponudba: 1,017.214,63 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-VIII: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brgan,
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Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,519.025 SIT, najnižja
ponudba: 4,519.025 SIT, najvišja ponudba:
4,519.025 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-IX: Mesarstvo Igor Bračič s.p., kontaktna oseba: Jožica Štangler,
Ulica borcev za severno mejo 29, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/609-73-00, faks
02/609-73-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala brez DDV): cena: 14,662.776,80 SIT, najnižja ponudba: 14,662.776,80 SIT, najvišja
ponudba: 16,466.448,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-X: Mesarstvo Igor Bračič s.p., kontaktna oseba: Jožica Štangler,
Ulica borcev za severno mejo 29, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/609-73-00, faks
02/609-73-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,059.435,03 SIT, najnižja ponudba: 6,059.435,03 SIT, najvišja
ponudba: 7,704.747,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-XI: Mesarstvo Igor Bračič s.p., kontaktna oseba: Jožica Štangler,
Ulica borcev za severno mejo 29, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/609-73-00, faks
02/609-73-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,440.818,76 SIT, najnižja ponudba: 5,440.818,76 SIT, najvišja
ponudba: 7,401.002 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št 87/03, Ob-101215
z dne 5. 9. 2003.
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: 5. 7. 2004.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Ob-18693/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/480-61-00, faks 02/471-31-57.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4.
II.5) Kratek opis: javni razpis za nabavo
blaga – živila in material za prehrano za
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, enota
Pobrežja in enota Tabor, Veselova ul. 3,
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6-I: S.P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,815.472 SIT, najnižja
ponudba: 7,815.472 SIT / najvišja ponudba:
9,152.192 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6-II: Era SVS d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi
3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena. 2,206.483,13 SIT, najnižja ponudba: 2,206.483,13 SIT / najvišja
ponudba: 2,464.397,88 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6-III: Mercator SVS d.d.,
kontaktna oseba: Nives Štefančič, Preloge
25, 2316 Rogozniška cesta 8, Slovenija, tel.
02/780-71-00, faks 02/749-53-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 564.134,27 SIT,
najnižja ponudba: 564.134,27 SIT / najvišja
ponudba: 591.416,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6-IV: Mercator SVS d.d.,
kontaktna oseba: Nives Štefančič, Preloge
25, 2316 Rogozniška cesta 8, Slovenija, tel.
02/780-71-00, faks 02/749-53-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,962.653,84 SIT,
najnižja ponudba: 12,962.653,84 SIT/ najvišja ponudba: 13.256.866,93 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-V: Era SVS d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi
3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,688.647,90 SIT, najnižja ponudba: 2,688.647,90 SIT / najvišja
ponudba: 2,803,456,53 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 97/03 z dne
10. 10. 2003, Ob-103443.
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: 5. 7. 2004.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Ob-18703/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230
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Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42, faks
02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 303/02.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenih
artiklov.
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 št. 1: meso in mesni izdelki: 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): cena 41,553.312,43 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:
sklop št. 2: perutnina: Mesarstvo Igor Bračič
s.p., Ulica borcev za severno mejo 29, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,750.611,36 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:
sklop št. 3: ribe in ribji izdelki: 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): cena 1,636.490,31 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:
sklop št. 4: jajca: Kmetija Marije in Mirka
Kavčič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,186.564,68 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:
sklop št. 5: mleko in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,400.177,73 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:
sklop št. 6: kruh in pekovski izdelki: Pekarna
Postojna d.o.o. (Pekarna Kruhek Ptuj), Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,969.326,25 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

Stran

4702 /

Št.

74 / 9. 7. 2004

storitev: sklop št. 7: splošno prehrambeno
blago: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,816.766,82 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:
sklop št. 8: jedilno olje: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,658.872,27 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:
sklop št. 9: moka in testenine: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,121.071 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 303/02.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
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: naročnik je izvedel
1. fazo omejenega postopka v letu 2002 in
je v letu 2004 izvedel le 2. fazo omejenega
postopka.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-18706/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Pogorevc
Drago, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, tel.
02/885-73-46, faks 02/885-73-40, elektronska pošta: obcina@mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: posodobitev odsekov
lokalnih cest.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 97,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
Merila za oddajo: razpisna dokumentacija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradnje, IGEM Slovenj Gradec, d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Kutin, Celjska cesta
7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04, elektronska pošta: Info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 90,378.620,70 SIT,
najnižja ponudba 90,378.620,70 SIT / najvišja ponudba 122,216.836,95 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38 z dne 16. 4.
2004, Ob-9659/04.
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: 2. 6. 2004.
Občina Mislinja
Ob-18749/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Janez Čač,
podsekretar, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks 01/478-47-19,
elektronska pošta: janez.cac@gov.si, internetni naslov: http://www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30240000-3.
II.3.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K72.22.1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: 21/2004-B (VV),
037-02-40/2003.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je zakup licenc za programsko opremo podjetja Microsoft za vzgojno-izobraževalne zavode za obdobje 2004 do
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT letno; skupaj
510,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: javno naročilo
je bilo oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi 2. točke prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (če lahko zaradi objektivnih razlogov
ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, naročilo izpolni le določen
dobavitelj, izvajalec del ali storitev) in na
podlagi predhodno pridobljenega mnenja
Urada za javno naročilo).
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 21/2004-B (VV),
037-02-40/2003: Gambit Trade d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Sukič, prodajni inženir,
Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-76-333, faks 01/43-76-333,
elektronska pošta: andrej.sukic@gambit.si,
internetni naslov: http://www.gambit.si/.
V.1.2) Podatkio vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160,042.898,21
SIT/leto; skupaj 480,128.694,62 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: 21/2004-B (VV),
037-02-40/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-18753/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.,
kontaktna oseba: Mravlje Januša, univ.
dipl. ek., vodja kom., Savinjska cesta 11A,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, elektronska pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, internetni
naslov: www.komunala-trbovlje.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: 03/04B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža 2
kosov gorilnikov za vročevodna kotla v
Toplarni Polaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena – 95 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/04B: CP biro d.o.o.,
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-91-354, faks 01/51-99-289,
elektronska pošta: c.p.biro@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,298.106 SIT;
najnižja ponudba 17,298.106 SIT, najvišja
ponudba 18,957.196 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: 03/04B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14529/04.
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: 5. 7. 2004.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-18754/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.,
kontaktna oseba: Mravlje Januša, univ.
dipl. ek., vodja kom., Savinjska cesta 11A,
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1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, elektronska pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, internetni
naslov: www.komunala-trbovlje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/04B.
II.5) Kratek opis: dobava plinskega olja
D2 in zelenega bencina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so tehnični.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 55 točk,
– plačilni pogoji – 45 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 02/04B: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., kontaktna oseba: Andreja Šumer, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-14-234, faks 01/47-14-664, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,612.000 SIT;
najnižja ponudba 16,612.000 SIT, najvišja
ponudba 16,612.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14281/04.
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: 5. 7. 2004.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-18903/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.
01/475-81-00, faks 01/437-20-70, elektronska pošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si,
internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): O 93.010 Dejavnost
pralnic in čistilnic.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-258/04.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,180.000 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 živila – skupina ribe in ribji
izdelki: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 578.140,17 SIT,
najnižja ponudba 578.140,17 SIT / najvišja
ponudba 825.387,43 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 živila – skupina meso sveže:
Mesarstvo Blatnik, d.o.o., Selska ulica 46,
1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,795.170 SIT,
najnižja ponudba 11,795.170 SIT / najvišja
ponudba 12,146.772 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 živila – skupina mesni izdelki:
Janez Oblak, s.p., Delavska 16, 4226 Žiri,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,481.022,80 SIT,
najnižja ponudba 2,481.022,80 SIT / najvišja
ponudba 2.734.336,20 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 živila – skupina perutnina:
Mir, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,883.457 SIT, najnižja
ponudba 6,883.457 SIT / najvišja ponudba
7,389.361,54 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 živila – skupina perutninski
izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,143.360,44 SIT,
najnižja ponudba 1,143.360,44 SIT / najvišja
ponudba 1,143.360,44 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 živila – skupina jajca: Jata
Emona, d.d., Agrokombinatska 84, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 719.250 SIT, najnižja ponudba 719.250 SIT / najvišja ponudba
1,027.500 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 živila – skupina mleko, jogurti – dnevna dostava, Prekmurske mlekarne,
d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,461.542,83 SIT,
najnižja ponudba 3,461.542,83 SIT / najvišja
ponudba 3,520.626,97 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 živila – skupina mlečni izdelki
– občasna naročila: Prekmurske mlekarne,
d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,749.414,16 SIT,
najnižja ponudba 3,749.414,16 SIT / najvišja
ponudba 4,565,437,94 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 živila – skupina banane: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 429.440 SIT, najnižja ponudba 429.440 SIT / najvišja ponudba
815.399,20 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 živila – skupina jabolka: Pod
orehom Rober Magajna, s.p., V Radno 2,
1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 463.590 SIT, najnižja ponudba 463.590 SIT / najvišja ponudba
642.845 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 živila – skupina čebula: Mesarstvo Blatnik, d.o.o., Selska ulica 46, 1291
Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,795.170 SIT, najnižja
ponudba 11,795.170 SIT / najvišja ponudba
12,146.772 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 živila – skupina korenje: Pod
orehom Rober Magajna, s.p., V Radno 2,
1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 410.930 SIT, najnižja ponudba 410.930 SIT / najvišja ponudba
430.484,60 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 živila – skupina krompir: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,680.560 SIT, najnižja
ponudba 2,680.560 SIT / najvišja ponudba
2,848.095 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 živila – skupina solata: Pod
orehom Rober Magajna, s.p., V Radno 2,
1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,003.500 SIT, najnižja
ponudba 2,003.500 SIT / najvišja ponudba
3,043.316,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo živila – skupina zelje: Pod
orehom Rober Magajna, s.p., V Radno 2,
1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 187.810 SIT, najnižja ponudba 187.810 SIT / najvišja ponudba
261.994,95 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 živila – skupina kruh in
pekovsko pecivo: Hram, d.o.o., Trdnjava 1,
1330 Kočevje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,281.607 SIT, najnižja
ponudba 5,281.607 SIT / najvišja ponudba
7.191.518 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 živila – skupina sladice: Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge 69, 1312
Videm Dobre polje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,691.901,80 SIT,
najnižja ponudba 1,691.901,80 SIT / najvišja
ponudba 2,140.358,71 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 živila – skupina testenine: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 958.050,64 SIT,
najnižja ponudba 958.050,64 SIT / najvišja
ponudba 1,174.994,77 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 živila – skupina instant omake, juhe: Era, d.d., Prešernova 10, 3594
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,050.549,08 SIT,
najnižja ponudba 1,050.549,08 SIT / najvišja
ponudba 1,349.928,79 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 živila – skupina pripravljene
mešanice za jedi: Žito, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 270.000 SIT, najnižja ponudba 270.000 SIT / najvišja ponudba
270.165 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 živila – skupina čaji: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,039.315,27 SIT,
najnižja ponudba 1,039.315,27 SIT / najvišja
ponudba 1,212.389,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) me in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo živila – skupina paštete:
Era,d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 358.510,59 SIT,
najnižja ponudba 358.510,59 SIT / najvišja
ponudba 492.308,11 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 živila – skupina špecerija:
Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji pon: cena 6,067.316,69
SIT, najnižja ponudba 6,067.316,69 SIT /
najvišja ponudba 6,169.295,04 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 živila – skupina voda mineralna: Era, d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,085.000 SIT, najnižja
ponudba 1,085.000 SIT / najvišja ponudba
1,385.328 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 živila – skupina voda navadna: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,115.000 SIT, najnižja
ponudba 5,115.000 SIT / najvišja ponudba
5,728.800 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 živila – skupina voda mineralna Mg: Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,937.050 SIT, najnižja
ponudba 1,937.050 SIT / najvišja ponudba
2,597.490 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 živila – skupina sokovi, sadne kaše: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,578.022,15 SIT,
najnižja ponudba 1,578.022,15 SIT / najvišja
ponudba 1,818.584,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) me in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo živila – skupina konzervirana
zelenjava: Mercator, d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,203.793,19 SIT,
najnižja ponudba 1,203.793,19 SIT / najvišja
ponudba 1,412.202,65 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 živila – skupina zamrznjena
zelenjava: 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 (brez DDV): cena: 817.478,06 SIT,
najnižja ponudba 817.478,06 SIT / najvišja
ponudba 903.114,78 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 živila – skupina olje: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,515.091,48 SIT,
najnižja ponudba 1,515.091,48 SIT / najvišja
ponudba 1,616.308,23 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: 50-336-258/04.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 28.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38, z dne 16. 4.
2004 Ob-9810/04.
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: 5. 7. 2004.
Inštitut Republike Sloveniji
za rehabilitacijo

Gradnje
Ob-18299/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Marjan Križaj, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje
II.5) Kratek opis: izgradnja obratne
stavbe nadzorništva Kanal.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena,
– rok plačila,
– rok izgradnje,
– reference,
– način plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2004-G: Marc gradbeno
podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 159,855.354,48 SIT;
najnižja ponudba 159,855.354,48 SIT, najvišja ponudba 166,009.607,08 SIT.
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; Ur. l. RS, št. 29 z dne 26. 3. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-18302/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izdelava priključka
dovozne ceste na državno cesto R1
– 201/0203 Kranjska Gora – Mojstrana za
potrebe čistilne naprave Tabre.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– cena – 70%,
– krajši rok od zahtevanega – 20%,
– garancijska doba – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: javno naročilo št. 40305/01: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane
Remic, dipl. inž. grad., Jezerska cesta 20,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00,
faks 04/204-23-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,014.220,30; najnižja ponudba 28,014.220,30 SIT, najvišja
ponudba 35,514.262,30 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:
13. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9739/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Občina Kranjska Gora
Ob-18304/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,833.333,33 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:
AJM Okna-Vrata-Senčila d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2A, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,495.459 SIT;
najnižja ponudba 128,495.459 SIT, najvišja
ponudba 207,440.275 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. 2. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 122-124 z dne 12. 12.
2003, Ob-107355.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 6-274/02
Ob-18506/04
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, Simona
Razpotnik, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.si,
Simona.Razpotnik@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
za izvedbo predobremenilnega nasipa za
dosego konsolidacije terena na območju
Cesta v Gorice v Ljubljani.
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:
št. JR-1/04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 127,812.814,75 SIT, najvišja ponudba
236,982.838,31 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2004.
Naročnik je odločil, da postopek predmetnega javnega naročila ustavi in izvede
ponovni razpis.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1. 2004,
Ob-41/04.
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: 1. 7. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 414-06/04-1/2
Ob-18518/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Logatec, kontaktna oseba: Marjetka Treven, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-00, faks
01/759-06-20, elektronska pošta: invest@logatec.si, internetni naslov: www.obcinaa-logatec.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA /NACE /CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija OŠ
Tabor – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok izvedbe,
– posebne ugodnosti plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 414-06/04-1/2:
SGP Zidgrad Idrija d.d., kontaktna oseba:
Boris Ferjančič, u.d.i.g., Vojkova 8, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/372-78-20, faks
05/377-18-26, elektronska pošta: boris.ferjancic @sgp.zidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 182,681.137,37 SIT,
najnižja ponudba 182,681.137,37 SIT, najvišja ponudba 205,078.898,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 92,543.840 SIT,
delež: 50,6%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38/2004 z dne
16. 4. 2004, Ob-9782/04.
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: 1. 7. 2004.
Občina Logatec
Ob-18574/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan
Žnidaršič, Ljubljanska 4, 6230 Postojna,
Slovenija, tel. 05/728-07-60, 041/623-273,
faks 05/728-07-80, elektronska pošta:
van.znidarsic@postojna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40505-7/2004.
II.5) Kratek opis: prenova objekta Višje strokovne šole in ljudske Univerze v
Postojni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– način plačila,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Gradišče d.o.o., kontaktna oseba: Jože Wallner, Cesta 4. maja
št. 80, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-08-50, faks 01/709-14-36, elektronska pošta: Joze.wallner@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
89, 317.811,66 SIT / najvišja ponudba: 111,
178.769,24 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: 40505-7/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004, Ob-9048/04.
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: 2. 7. 2004.
Občina Postojna
Ob-18576/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan
Žnidaršič, Ljubljanska 4, 6230 Postojna,
Slovenija, tel. 05/728-07-60, 041/623-273,
faks 05/728-07-80, elektronska pošta:
Ivan.znidarsic@postojna.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40505-5/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacijskega omrežja Hruševje-ločeni sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– način plačila,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Grafist d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec, Ankaranska 5c,
6000, Koper, Slovenija, tel. 05/611-68-00,
faks 05/611-68-10, 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: 33,226.205,40 SIT, najvišja ponudba:
51,924.933,06 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: 40505-7/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 32, z dne 2. 4.
2004, Ob-8420/04.
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: 2. 7. 2004.
Občina Postojna
Št. 61/04
Ob-18588/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, MŠŠ, po oblastilu LIZ-inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Duša Hrček, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-51,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: Dusa.hrcek@Liz-inzeniring.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradnja uvoza in zunanja ureditev Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
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: Adaptacije-vzdrževanje, kontaktna oseba: Miran Mihalič, Ribičeva ul. 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-55-17;
423-28-67, faks 01/423-28-68, elektronska
pošta: info@adaptacije-vzdrževanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,025.167,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8470/04.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
po pooblastilu
LIZ-inženiring d.d.
Ob-18593/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova
ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 1/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvedbo drugega dela predobremenitve na območju 3.
faze gradnje IV. in V. odlaganje polja na
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
– Ljubljana v letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena: 80 točk;
2. rok izvedbe: 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 1/04: SCT d.d.,
kontaktna oseba: Matjaž Jerala, univ. dipl.
inž. gr., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 84,296.832,30 SIT / najvišja ponudba:
101,157.635,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 1/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004, Ob-12652/04.
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: 2. 7. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-18704/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna
oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22,
2230 Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42,
faks 02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2004.
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II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških del na stanovanjsko poslovnem objektu v Voličini.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2004: Lipa Lenart d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Horvat, Kraigherjeva
19 B, 2230 Lenart, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,337.486 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 15.000.000
SIT.
Delež: 70%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10168/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je v postopku pridobil dve ponudbi, vendar je kasneje
ponudnik odstopil, zato je bilo naročilo oddano edinemu ponudniku.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2004.
Zavod Hrastovec – Trate
Št. 110-1/04
Ob-18731/04
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00155.
II.5) Kratek opis: nadgraditev sistema
ABC naprav in opreme-edini kandidat.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,000.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1, Traffic Design d.o.o.,
kontaktna oseba: Blaž Gostiša, univ. dipl.
inž. str., Kamniška 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 136,886.400 SIT;
najnižja ponudba 136,886.400 SIT, najvišja
ponudba 139,680.000 SIT.

Št.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/0015.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: oddaja po postopku s pogajanji po 3. točki prvega odstavka
20. člena ZJN-1-UPB1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-18732/04
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.5) Kratek opis: zapiranje intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega
pasu na avtocestah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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: J.V.CP Ljubljana d.d. Ljubljana+CPK
d.d. Koper, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,277.132,72 SIT; najnižja ponudba 29,277.132,72 SIT, najvišja
ponudba 29,987.468,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne; 25/04 z dne 19. 3. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 1003/04
Ob-18273/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
zord@zord.org.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
61.22.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3/04-REZ.
II.5) Kratek opis: prevoz 12.600 ton dieselskega goriva po vodi.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN3/04-REZ: Cargill
International S.A., kontaktna oseba: Ernst
Herger, 14, chemin De-Normandie, 1211
Geneva, Švica, tel. 0041-22-703-21-11,
faks 0041-22-703-21-22, elektronska pošta:
ernst.herger@cargill.com, internetni naslov:
www.cargill.com.
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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1003/04
Ob-18274/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Gregor
Karlovšek, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-10, faks
01/518-89-11, elektronska pošta: zord@zord.org, internetni naslov: zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 18.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
60.12.12.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN04/04-REZ.
II.5) Kratek opis: organizacija železniškega prevoza 2,300.000 litrov dieselskega goriva na relaciji Trst–Ortnek.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN04/04-REZ:
Fersped d.d., kontaktna oseba: Saša Hanc,
Parmova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-93-30, faks 01/520-93-39, elektronska pošta: sasa.hanc@fersped.si, internetni
naslov: www.fersped.si.
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:
14. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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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: 18. 6. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-18670/04
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.s, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA / NACE / CPC): CPA 72.22.12.
II.5) Kratek opis: kataster stavb – vzpostavitev sistema – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 103,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– metodološki pristop,
– reference vodje naloge, strokovnih
sodelavcev s področja informacijske tehnologije, informiranja, katastra stavb in vodje
kakovosti izvedbe del,
– kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Kataster stavb – vzpostavitev sistema – 1. faza: Igea d.o.o., kontaktna oseba: Edvard Mivšek, Koprska
ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-76-00, faks 01/256-78-67, elektronska pošta: info@igea.si, internetni naslov:
http://www.igea.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 103,046.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 14,664.500 SIT.
Delež: 14,23%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90335-6/2004-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 47, z dne 30. 4.
2004, Ob-1116/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-18696/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-15,
faks 07/393-92-12, elektronska pošta: Pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/si//.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
Kategorija storitve 12.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-35-1313, »Svetovanje, strokovni nadzor ter koordinacija
varstva pri delu nad izgradnjo Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki – CEROD«.
II.5) Kratek opis: svetovanje, strokovni
nadzor ter izbor koordinatorja varstva pri
delu nad izgradnjo Regionalnega centra
za ravnanje z odpadki – CeROD.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference podjetja;
– reference osebja;
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 27/2004: IEI, Institut za
ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ulica
9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-48-11,
faks 02/300-48-35, elektronska pošta: iei@iei.si, internetni naslov: www.iei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-35/2004-1313.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št 32/2004, z dne
2. 4. 2004, Ob-8769/04.
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: 2. 7. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 110-1/04
Ob-18730/04
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: storitve.
Kategorija storitve 12.
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00001.
II.5) Kratek opis: AC Fram (Slivnica)Hajdina (Draženci) – izvedba Aerosnemanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
19,250.000 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: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1, Geodetski zavod Slovenije d.d., Ljubljana, Franci Vrhovec, univ.
dipl. inž. geod., Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,867.812 SIT;
najnižja ponudba 22,867.812 SIT, najvišja
ponudba 23,098.800 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: 2004/00001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: oddano po postopku
s pogajanji po 3. točki prvega odstavka 20.
člena ZJN-1-UPB1 brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 7. 2004..
Družba za avtoceste
v Republiki Slovenije – DARS d.d.
Ob-18905/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-81-00, faks 01/437-20-70, elektronska pošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si,
internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): O 93.010 Dejavnost
pralnic in čistilnic.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-259/04.
II.5) Kratek opis: odvoz, pranje, likanje
in dostava perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,148.950 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. 50-336-259/04: Bistra, d.o.o.,
Spodnji trg 12, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 01/475-81-00, faks 01/437-20-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,633.900 SIT,
najnižja ponudba 21,633.900 SIT / najvišja
ponudba 21,633.900 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: 50-336-259/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004 042, Ob-10286/04 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: 5. 7. 2004.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 29/2844/2004
Ob-18745/04
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: Franc Prepeluh, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Franc.Prepeluh@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: 84/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža omar za prenos komand distančne zaščite po VF za 400 kV DV Melena v RTP Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
Javno naročilo št. 72/2004:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Iskra, d.d., kontaktna oseba:
Jurij Curk, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/500-43-000, faks
++386/1/519-14-24, elektronska pošta: Jurij.Curk@iskrasistemi.si, internetni naslov:
www.iskrasistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,222.914,52 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. 84/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 6,222.914,52 SIT.

V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: prva faza omejenega
postopka je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 29/2865/2004
Ob-18746/04
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: Jože Kragelj, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Jože.Kragelj@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: 83/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža omar za zaščito 110 kV zbiralk
v RTP Podlog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
Oddelek V: oddaja javnega naročila:
Javno naročilo št. 83/2004:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iskra, d.d., kontaktna oseba: Jurij Curk,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/50-04-30-00, ++386/1/519-14-24,
elektronska pošta: Jurij.Curk@iskrasistemi.si, internetni naslov: www.iskrasistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,408.000 SIT;
najnižja ponudba 33,408.000 SIT, najvišja
ponudba 34,200.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 83/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 33,408.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.4.2.5) Variante:
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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:
29. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki si financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: prva faza omejenega
postopka je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 54
z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Storitve
Št. 35/2371/2004
Ob-18744/04
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., kontaktni osebi: Slavko
Grajfoner in Franko Hočevar, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, in ++386/1/474-27-02,
elektronska pošta: Slavko.Grajfoner@eles.si, Franko.Hocevar@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 37/2004.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca po odprtem postopku za izdelavo študij za potrebe GJS PEE in GJS UPO, in sicer:
1. Zanesljivostne analize pri strateškem
vzdrževanju prenosnega omrežja Slovenije.
2. Dinamične analize omrežja s programsko podporo za potrebe načrtovanja
razvoja omrežja.
3. Ocene tveganj in potrebna informacijska podpora pri utemeljitvah investicij v
prenosna omrežja.
4. Podaljšanje življenjske dobe prenosnih energetskih transformatorjev z optimiranjem temperatur hladilnih sistemov.
5. Poslovanje
izbranih
primerljivih
elektroenergetskih prenosnih podjetij v državah EU in izvajanje naložb v prenosno
omrežje.
6. Izgradnja meteorološkega monitoringa
prenosnega omrežja 3 del (zadnji).
7. Analiza poškodb na OPGW.
8. Smernice za obravnavo namenske
rabe prostora v bližini elektroenergetskih
naprav s stališča elektromagnetnega sevanja in hrupa.
9. Vpliv prehodnih pojavov v EES na delovanje in parametrizacijo zaščitnih relejev.
10. Implementacija CIM protokola na
Correlator Server-ju sistema SCALAR@ELES.
11. Analiza kakovosti napetosti v prenosnem omrežju in smernice za postavitev
permanentnega monitoringa.
12. Opredelitev dejavnosti UPO za 7
letno obdobje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 97,300.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študije št.:
4, 7, 8 in 9 naveden pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Elektroinstitut Milan Vidmar, kontaktna
oseba: Vladimir Djurica, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-29-12,
faks ++386/1/425-33-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študije št.: 4
– 13,200.000 SIT; št.: 7 – 8,361.000 SIT; št.:
8 – 8,400.000 SIT; št.: 10 – 6,256.800 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študije št.:
1, 2 in 3 navedeno pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ABB, d.o.o., kontaktna oseba: Viktor
Hribar, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/587-54-84, faks
++386/1/58-75-495.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študije št.: 1
– 10,548.000 SIT; št.: 2 – 14,469.000 SIT;
št.: 3 – 11,844.000 SIT.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študijo št.:
5 navedeno pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: IREET, d.o.o., kontaktna oseba: Djani
Brejčevič, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/429-47-40, faks
++386/1/429-47-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študijo št.: 5
– 10,800.000 SIT.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študijo št.:
6 navedeno pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Artes, d.o.o., kontaktna oseba:
Enver Budnjo, Efenkova 61, 3320 Velenje, Slovenija, tel. ++386/3/897-67-00, faks
++386/3/586-44-69.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študijo št.: 6
– 11,964.000 SIT.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študijo št.:
9 navedeno pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Fakulteta za elektrotehniko računalništvo
in informatiko Maribor, kontaktna oseba:
Bojan Grčar, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel. ++386/2/220-70-71, faks
++386/2/251-11-78.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študijo št.: 9
– 10,800.000 SIT.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študijo št.:
11 navedeno pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana, kontaktna oseba: Ferdinand
Gubina, Tržaška 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/476-82-41, faks
++386/1/426-46-51.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študijo št.: 11
– 12,500.000 SIT.
Javno naročilo št. 37/2004 (za študijo št.:
12 navedeno pod točko II.5):
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Korona, d.d., kontaktna oseba: Jure Ratej,
Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/280-35-00, faks
++386/1/280-35-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za študijo št.: 12
– 5,010.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 37/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 98,210.666,67 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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:
21. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 25 z dne
19. 3. 2004.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Mednarodni razpisi
Ob-18570/04
Sklep o izboru
čistilna naprava Celje – nadgradnja
primarnega kanalizacijskega sistema
Slovenija
1. Številka objave: Ob-6962/04.
2. Datum objave razpisa: 19. marec
2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: čistilna naprava Celje – nadgradnja primarnega kanalizacijskega sistema, št.
2000/SI/16/P/PE/001/3.
4. Pogodbena
vrednost:
EUR
5.694.971,15.
5. Datum izbora: 8. junij 2004.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje,
Lava 11, SI-3000 Celje v skupnem nastopu
s SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 56,
SI-1000 Ljubljana in CM Celje, d.d., Lava
42, SI-3000 Celje.
Mestna občina Celje

Ob-18571/04
Works contract award Notice
wastewater treatment Plant Celje
– upgrading the Primary Collectors
Slovenia
1. Publication reference: Ob-6963/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 19th March 2004.
3. Lot number and lot title: Single lot:
WWTP Celje – Upgrading the Primary Collectors, No 2000/SI/16/P/PE/001/3.
4. Contract value: EUR 5.694.971,15.
5. Date of award of the contract: 8th June
2004.
6. Number of tenders received: 4.
7. Name and address of successful
Tenderer: NIVO, gradnje in ekologija, d.d.,
Celje, Lava 11, SI-3000 Celje on behalf of
the Joint Venture with SCT, d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana and
CM Celje, d.d., Lava 42, SI-3000 Celje.
City Municipality of Celje

Javni razpisi
Št. 35003-00423/2004

Ob-18705/04

Podaljšanje roka
Rok za oddajo elaboratov za javni, državni, anonimni, enostopenjski, projektni
natečaj za idejno zasnovo arhitekture razširitve Osrednje knjižnice Celje, razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-14934/04, se podaljša do 13. septembra 2004 do 12. ure.
Mestna občina Celje
Št. 28-04

Ob-18551/04

Dopolnitev
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Teslova
30, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
– ZAPS, Vegova 8, Ljubljana, v sodelovanju
s strokovnim društvom DAL dopolnjuje javni
anonimni enostopenjski projektni natečaj za
idejno rešitev funkcionalnih enot F1, F2, F3,
F4, F13 in F14 Tehnološkega parka na Brdu
v Ljubljani, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004:
Roki se spremenijo, in sicer:
Postavljanje vprašanj do 13. 7. 2004
najkasneje do 13. ure, odgovori bodo pripravljeni do 20. 7. 2004.
Oddaja natečajnih elaboratov do 25. 8.
2004 do 15. ure.
Zaključek žiriranja 22. 9. 2004.
Elaborate se lahko odda v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik natečaja: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Teslova 30, Ljubljana
Ter zanj po pooblastilu: ZAPS, predsednik Viktor Pust, udia.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Št. 012-15/2004

Ob-18553/04

Obvestilo
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.
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130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 47/03) in Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002),
Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS,
št. 108/02 in 59/03), Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja zaključek javnega
razpisa za spodbujanje neposrednih tujih
investicij v letih 2004 in 2005.
Javni razpis za spodbujanje neposrednih
tujih investicij v obdobju 2004–2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 10-11 z dne 6. 2.
2004, Št. 021-1/2004-3; Ob-2103/04, se s to
objavo zaključi zaradi porabe razpoložljive
višine sredstev iz 3. točke javnega razpis,
ki je bila na razpolago za sofinanciranje
projektov.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 3520-2/2004-9
Ob-18527/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje objavlja na podlagi 26. Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94
in nasl.)
javni razpis
za prijavo investicij – sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti
2005 in 2006
I. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti za sofinanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
razpis za sofinanciranje investicij oziroma
posameznih ukrepov na področju primarne
ravni zdravstvene dejavnosti za obdobje od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2006, pri katerih bo
na podlagi pogojev, določenih z zakonom o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94
in nasl.) finančno sodelovala tudi Republika
Slovenija.
II. V razpisu lahko sodelujejo občine, ki
v navedem obdobju načrtujejo investicijo
oziroma posamezni ukrep v zdravstvenem
domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni
ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje
za pridobitev dodatnih sredstev za sofinanciranje po Zakonu o financiranju občin.
III. Prijavljene investicije bo Ministrstvo
za zdravje ovrednotilo in evidentiralo po naslednjih kriterijih:
– vključenost v mrežo javnih zdravstvenih zavodov (kot pogoj),
– sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program
zavoda in v letni načrt investicij zavoda
(kot pogoj),
– sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji in o vključenosti investicije v razvojni program občine (kot pogoj),
– določitev občine za območje s posebnimi razvojnimi problemi,
– uresničevanje Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št.
77/96),
– izvedba investicije z možnimi sredstvi
iz proračuna,
– razporeditev investicije na največ tri
leta,

– dosežena stopnja pripravljenosti investicijske in projektne dokumentacije ter
pridobljeno dovoljenje za gradnjo,
– zagotovljenost sredstev za pričetek
del,
– prednost tistih občin, ki so vlogo podale
že v prejšnjih letih oziroma na razpis 2004–
2008 (evidentiranje potreb) in v program še
niso bile uvrščene (te občine morajo staro
vlogo potrditi in novelirati),
– druge utemeljene okoliščine.
IV. Za ovrednotenje prijav in njihovo
analizo po zgornjih kriterijih morajo občine
prijavi priložiti naslednje podatke:
1. opis-naziv investicije oziroma ukrepa
s kratko utemeljitvijo (opisom upravičenosti
in učinkovitosti),
2. predvidene roke izvedbe posameznega ukrepa oziroma investicije,
3. navedba višine vrednosti ukrepa oziroma investicije v posameznem letu,
4. v primeru, da ukrep oziroma investicijo
sofinancira več občin, naj bo iz vloge razviden delež vsake občine posebej, ob upoštevanju obsega dodatnih sredstev, ki jih prejme posamezna občina, v skladu z veljavnimi
določili Zakona o sofinanciranju občin,
5. sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program zavoda oziroma v letni načrt investicij zavoda,
6. sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji oziroma o vključenosti investicije
v razvojni program občine,
7. terminski in finančni plan,
8. način zagotovitve ustreznih finančnih
sredstev, ločeno po virih (proračun občine,
državni proračun in drugi viri) v primeru, če
bo investicija potekala postopno več let,
9. potrjeno dokumentacijo po Uredbi o
enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Uradni list RS, št. 34/01).
V. Ministrstvo za zdravje bo pripravilo
predlog programa, s katerim bo občine obvestilo o višini predlagane oziroma odobrene višine sredstev iz državnega proračuna
ter pozvalo občino k predložitvi proračuna
ali rebalansa proračuna občine, iz katerega
mora biti na ustrezni proračunski postavki
razvidna višina sredstev, ki jih zagotavlja
občina iz lastnih sredstev za prijavljeno
investicijo, kar pa je tudi pogoj za potrditev
programa oziroma dokončno sofinanciranje
investicije.
VI. Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno
s kriteriji, navedenimi v III. točki, oblikovalo
predlog izhodiščnega dveletnega programa
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti in ga kot pristojno
ministrstvo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije.
VII. Občine morajo prijave na razpis s
priloženo zahtevano dokumentacijo iz IV.
točke predložiti najkasneje do 31. 8. 2004
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z
oznako “vloga za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za
proračunski leti 2005 in 2006”.
VIII. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirane občine dobijo na Ministrstvu za zdravje, Sektor za investicije,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel. 478-69-76
ali 478-69-55.
Kontaktna oseba: Helena Ulčar. Vprašanja lahko zastavite tudi po elektronski pošti
na naslov: helena.ulcar@gov.si.
Ministrstvo za zdravje
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Št. 404-03-34/2004
Ob-18572/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in
97/03), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Romunije (Ur. l. RS, št. 9/02, MP 02/02),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in
znanosti (Ur. l. RS, št. 29/96, MP 6/96) in
na podlagi Protokola prvega zasedanja
Skupnega slovensko-romunskega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo ter Romunijo z
dne 8. in 9. maja 2003, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Romunijo
v letih 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in romunskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte, in sicer v obliki: krajših obiskov
do 12 dni).
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Romuniji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za raziskovalce iz Romunije ob obiskih
v Sloveniji (kratki obiski do 12 dni).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu:
JRO), ali s strani ministrstva financirane
oziroma sofinancirane projekte temeljnega
in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu
EU na področju raziskav in tehnološkega
razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno-tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav,
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02) za vodjo raziskovalnega
projekta.
5. Prioritetna področja za projektno sodelovanje v letih 2005 in 2006 ostajajo:
– matematika,
– fizika (predvsem nuklearna),
– elektrotehnika,

Stran

4712 /

Št.

74 / 9. 7. 2004

– razvoj tehnologij,
– biotehnologija,
– zaščita okolja,
– medicina.
Dodatno sta vključeni tudi področji: novi
materiali in nanotehnologije.
6. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce
s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in
drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove
reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega in
vodje romunskega partnerja z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
7. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
pripravi s strani ministrstva imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji
ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost
projekta v praksi oziroma gospodarstvu,
reference vodje projekta in raziskovalne
skupine, vključenost mladih raziskovalcev,
izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni odbor za Z&T sodelovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav
in odobritev pripadajočih sredstev) izda ministrstvo na podlagi izbire skupnega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Romunijo, na katerega je ministrstvo vezano.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 6,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
9. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo ter
Romunijo v letih 2005 in 2006«, morajo
vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
11. Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno petka, 1. oktobra
2004 do 14. ure.
12. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija. Nepravočasno
prispelih in nepravilno opremljenih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
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13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, dne
6. oktobra 2004 ob 9. uri.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma v prvi polovici
leta 2005 po zasedanju skupnega odbora.
15. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na MŠZŠ, Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse
dodatne informacije pri Petji Stanovnik (tel.
01/478-47-32).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-33/2004
Ob-18578/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in
97/03) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS-MP, št.
29/99), Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-ameriških znanstveno
tehnoloških projektov
v letih 2005 – 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja
oziroma bivanja) raziskovalcev iz Republike Slovenije oziroma raziskovalcev iz
Združenih držav Amerike, ki bodo izvajali
skupne raziskovalne projekte v obdobju od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 (kratki obiski do
14 dni, dolgi obiski od 15 do 30 dni).
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in dnevnice za ameriške raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečnega nadomestila (za namene
dnevnic) v SIT protivrednosti za ameriške
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
(dolgi obiski – od 15 do 30 dni).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v ZDA in prevoznih stroškov ameriških
partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji
obvezno dogovoriti s svojimi partnerji in o
tem predložiti pisno zagotovilo ameriškega
partnerja.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;

– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva
financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu:
JRO), ali s strani ministrstva financirane
oziroma sofinancirane projekte temeljnega
in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu EU
(v nadaljnjem besedilu: EU) na področju
raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma
s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno-tehnološke projekte, ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur.
l. RS, št. 96/02).
5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, nosilcu projekta, ameriškemu partnerju, ostalih sodelujočih raziskovalcih ter vsebino projekta;
– kratka življenjepisa nosilca projekta in
ameriškega partnerja z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani;
– pregled predlaganih obiskov za dve
leti;
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij;
– dokazilo o ameriškem sofinanciranju
projekta (pisna izjava ameriškega partnerja
o sofinanciranju medsebojnih obiskov).
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav pripravi imenovana slovenska strokovna komisija, pri
čemer upošteva ovrednotenje kvalitete
nacionalnih raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje
vključuje: pomen rezultatov raziskav za
družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije, znanstveno odličnost oziroma
aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte
EU, uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu, reference vodje projekta
in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
ki jih predlagajo mlajši raziskovalci, ki šele
vzpostavljajo stike z ameriškimi partnerji ter projekti, ki jih financirajo ameriške
agencije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
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8. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je 1. januar 2005.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2006.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
skupnih slovensko-ameriških znanstveno
tehnoloških projektov v letih 2005 do 2006«
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno
petka, 22. oktobra 2004 do 12. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS, v ponedeljek, 25. oktobra 2004 ob 10. uri.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca
decembra 2004.
Podrobnejše informacije: Alenka Mihailovski, tel. 01-47-84-690, elektronska pošta: alenka.mihailovski@gov.si.
Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva
RS za šolstvo, znanost in šport, interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-36/2004
Ob-18947/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99,
46/01 in 97/03), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Francoske
republike (Ur. l. RS, št. 14/93, MP, št. 4/93)
ter Sporazuma o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije in Nacionalnim
centrom za znanstvene raziskave Francije, ki je bil podpisan 29. septembra 2003,
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-francoskih znanstveno
tehnoloških projektov v okviru
programa med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije
in Nacionalnim centrom za znanstvene
raziskave Francije v letih 2004 do 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije na predlog Nacionalnega centra za znanstvene raziskave
(Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS) Francije objavlja javni razpis,
katerega predmet je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanj in bivanj)

raziskovalcev iz Republike Slovenije in
Francoske republike, ki bodo izvajali skupne 3-letne raziskovalne projekte v obdobju
2004 do 2006, ter manjše opreme.
Javni razpis je namenjen le raziskovalcem, ki že sodelujejo z Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave Francije.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo sofinanciralo:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in dnevnice za francoske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 evrov mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – do 3 mesecev);
– manjšo raziskovalno opremo.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 3-letni, z možnostjo podaljšanja;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v genomiki in nanotehnologijah;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisani v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev,
ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
in predpisi ministrstva ter izvajajo s strani
ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem
besedilu: JRO) ali s strani ministrstva financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja
ali odobrene mednarodne projekte (zlasti
npr, sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem
programu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte, ki
zagotavljajo osnovni vir raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur.
l. RS, št. 96/02).
5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, vodji projekta, francoskem partnerju, drugih sodelujočih raziskovalcih ter vsebino projekta;
– kratka življenjepisa vodje projekta in
francoskega partnerja, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani;
– pregled predlaganih obiskov;
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
pripravi s strani ministra imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov
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oziroma programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje:
pomen rezultatov raziskav za družbeni in
gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost oziroma aplikativnost
raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost
projekta v praksi oziroma gospodarstvu,
reference vodje projekta in raziskovalne
skupine, vključenost mladih raziskovalcev,
izvedljivost projekta.
Skladno s Sporazumom o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave Francije bo izbor vlog za sofinanciranje,
na katerega je Ministrstvo vezano, sporazumno opravljen. Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije bo
izdalo sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev pripadajočih sredstev).
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
Za sofinanciranje projekta v letih 2005,
2006 morajo vlagatelji predvidoma oddati
ponovno vlogo na javni razpis.
8. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je avgust 2004.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je
predvidoma od 1. 8. 2004 do 31. 12. 2006.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
skupnih slovensko-francoskih znanstveno
tehnoloških projektov v okviru programa
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije in Nacionalnim
centrom za znanstvene raziskave Francije
v letih 2004 do 2006« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, z navedbo pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno
četrtka, 15. julija 2004, do 15. ure.
Vlagatelji, ki so že dostavili vloge na
javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-francoskih znanstveno tehnoloških
projektov v okviru francoskega mednarodnega programa za znanstveno sodelovanje
(PICS) v letu 2005, objavljen v Ur. l. RS, št.
23 z dne 12. 3. 2004, ne morejo predložiti
vloge za sofinanciranje tudi po predmetnem
javnem razpisu.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ob v petek, 16. julija 2004,
ob 10. uri.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pred začetkom izvajanja
predmeta razpisa.
Podrobnejše informacije: Alenka Kocjan, telefon 01/478-46-00, elektronska
pošta: Alenka.Kocjan@gov.si.
Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 328-1/2004-59
Ob-18695/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, na podlagi drugega odstavka 26. člena v zvezi s
24. členom Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Ur. l.
RS, št. 43/03, 81/03 in 32/04) (v nadaljevanju Uredba 2003-2004), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja prodaje
kmetijskih pridelkov oziroma živil v
Republiki Sloveniji za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti informiranja in promocije
kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji in v tujini na področju mleka
in mlečnih izdelkov ter mesa in mesnih izdelkov.
Predmet podpore za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil v
Republiki Sloveniji za leto 2004 je določen
v tretji alinei prvega odstavka 24. člena,
višina sredstev pa je določena v Odloku o
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 46/03, 81/03, 117/03, 32/04,
34/04, 64/04), (v nadaljevanju: odlok) na
proračunski postavki 1473, pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov, konto 4102.
Višina sredstev za ta namen znaša do
25,000.000 SIT za področje mesa in mesnih
izdelkov in do 25,000.000 SIT za področje
mleka in mlečnih izdelkov v proračunskem
letu 2004.
II. Upravičenci: upravičenci do sredstev
so gospodarska interesna združenja, ki
združujejo živilsko industrijo v Republiki
Sloveniji, registrirana v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe.
III. Predmet podpore: predmet podpore
je sofinanciranje izdelave oziroma priprave
različnih aktivnosti informiranja potrošnikov
in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter
mesa in mesnih izdelkov.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Upravičenec mora vložiti vlogo na
»Razpisnem obrazcu št. 1 – sofinanciranje
pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi
potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedene.
2. Priloženo mora biti potrdilo o registraciji in aktivnem delovanju upravičenca.
3. Priloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev s strani
vlagatelja.
Posebni pogoji
Za sofinanciranje aktivnosti informiranja
in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter
mesa in mesnih izdelkov v Republiki Sloveniji in v tujini, morajo biti te dejavnosti
naravnane tako, da se zagotovi:
1. Promoviranje izdelkov s priznanimi
označbami kakovosti s slovenskim poreklom doma in v tujini med čim več ciljnimi
javnostmi. Hkrati morajo informirati potrošnika o različnih kategorijah posameznih izdelkov in spremembah, ki jih prinaša harmonizacija zakonodaje na področju posamezne
panoge živilske industrije.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Večja prepoznavnost omenjenih izdelkov ter sama uveljavitev izdelkov doma
in na notranjem trgu EU.
3. Informiranje, promoviranje in obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja in o
sistemih in predpisih, ki zagotavljajo varno
in kakovostno hrano.
4. Izbor izvajalca za izvedbo aktivnosti
informiranja in promocije, ki ima ustrezne
reference pri podobnih projektih in je bil
pri izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev
najcenejši.
5. Da promocijski in informativni material, izdelan v sklopu teh aktivnosti ne sme biti
predmet prodaje.
6. Da so iz izbranega programa razvidne posamezne aktivnosti v okviru programa,
specifikacije skupnih stroškov promocije in
informiranja ter okviren terminski plan izvedbe posameznih komunikacijskih akcij.
V. Omejitve
Podpora v okviru tega ukrepa je namenjena samo področju informiranja potrošnikov in promocije mleka in mlečnih izdelkov
ter mesa in mesnih izdelkov.
Splošne omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti projekt samo iz naslova enega ukrepa po Uredbi 2003-2004.
2. Sredstva iz naslova tega ukrepa se ne
dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
3. Upravičenec mora zagotoviti delež
lastnih sredstev v višini najmanj 50% upravičljivih stroškov izvedenega programa.
Podpore se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev.
4. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški izvedenega programa. Seznam upravičljivih stroškov je Priloga I. tega razpisa.
5. Če upravičenec uveljavlja sredstva iz
tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi
neverodostojne dokumentacije, oziroma
jih uporabi v nasprotju z odločbo o dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, in pogodbo o pravicah in
obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev,
ki jo skleneta upravičenec in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, jih mora vrniti. Sredstva vrne v
roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo v
enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila sredstev do dneva vračila
sredstev.
6. Upravičenec iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
v skladu z določili Zakona o kmetijstvu (Ur. l.
RS, št. 54/00, 52/02, 58/02 in 45/02).
Posebne omejitve
Sredstva se ne dodelijo za:
1. programe tistih upravičencev, zoper
katere je začet postopek prisilne poravnave
ali stečajni postopek;
2. programe tistih upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža v Republiki
Sloveniji.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Splošni finančni pogoji:
– višina dodeljenih sredstev znaša največ do 50% upravičljivih stroškov. Podpore
se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev;

– skupna višina dovoljene državne pomoči iz vseh javnih virov za pospeševanje
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil
znaša do 50% upravičljivih stroškov;
– sredstva se izplačajo na podlagi enega
oziroma največ dveh zahtevkov. Zahtevku
mora upravičenec priložiti originalne račune
z dokazili o njihovem plačilu in poročilo o
opravljenem delu, ki je podpisano s strani
upravičenca.
Stroški, ki so izključeni iz sofinaciranja:
– bančni stroški, stroški garancij in podobni stroški;
– stroški konverzij in tečajne razlike;
– plačilo v naravi;
– plačilo davkov.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami
javnega razpisa DA NE
2. Ocena vloge po sestavinah
Merilo

Maks. št.
točk

1. Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja
pridelave in predelave ter
skupna vlaganja.
2. Sporočila promocijskih aktivnosti morajo biti pozitivno
naravnana in naj obveščajo,
da ima proizvod posebne
lastnosti, ki so pogoj za
pridobitev uradnih zaščitnih
znakov.
3. Aktivnosti informiranja in
promocije pokrivajo čim večji
spekter ciljnih javnosti.
4. Obveščanje o zdravem
načinu prehranjevanja oziroma navedba priporočil
zdravstvene stroke pri izbiri
izdelkov, ki imajo ugodnejši
učinek na zdravje in življenje
ljudi.
Skupaj možnih točk

10

47
6

5
68

Ocene
Ocena projekta: max število točk 68
1. Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja
pridelave in predelave ter
skupna vlaganja (10 točk)
– število povezanih gospodarskih subjektov je nad 10
– število povezanih gospodarskih subjektov je 5 do 10
– število povezanih gospodarskih subjektov do 5
– podatki niso razvidni
2. Sporočila promocijskih aktivnosti morajo biti pozitivno
naravnana in naj obveščajo,
da ima proizvod posebne
lastnosti, ki so pogoj za pridobitev uradnih zaščitnih
znakov (do 47 točk) (točke
se seštevajo)
2a. Glavno promocijsko sporočilo (do 6 točk)
– gradivo je že izdelano
– gradivo je v pripravi, izdelani so osnutki
– podatki niso razvidni

(10 točk)
(6 točk)
(3 točke)
(0 točk)

(6 točk)
(3 točke)
(0 točk)
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2b. Informiranje o lastnostih
proizvodov (do 6 točk) (točke
se seštevajo):
– geografsko poreklo
– geografska označba
– tradicionalni ugled
– ekološki proizvod
– integriran proizvod
– višja kakovost
– podatki niso razvidni
2c. Celostno informiranje potrošnikov o različnih kategorijah posameznih izdelkov,
spremembah, ki jih prinaša
harmonizacija zakonodaje,
ter o sistemih in predpisih, ki
zagotavljajo varno in kakovostno hrano; (skupaj do 35
točk) (točke se seštevajo)
reklamni spoti (skupaj do 25
točk), in sicer:
– video reklamni spot
– radijski reklamni spot
– medijske aktivnosti (tiskovne konference, PR prispevki, intervjuji, oddaje na TV,
radiu, tiskanih medijih
– predavanja, okrogle mize s
strokovnjaki
– družabne in družbeno-informativne dejavnosti
– internet strani
– podatki niso razvidni
plakati/publikacije (skupaj do
5 točk), in sicer:
– plakati (jumbo, city lighti in
A1 formati na javnih mestih)
– brošure, posebne izdaje
časopisov in prilog
sistemi, ki zagotavljajo
varno in kakovostno hrano
(5 točk);
– promocijska kampanija
obvešča potrošnike o sistemih, ki zagotavljajo varno in
kakovostno hrano
– promocijska kampanija ne
obvešča potrošnike o sistemih, ki zagotavljajo varno in
kakovostno hrano
3. Aktivnosti informiranja in
promocije pokrivajo čim večji
spekter ciljnih javnosti (do
6 točk)
– opredeljenih je več kot 6
ciljnih javnosti
– opredeljene so nad 3 do 6
ciljnih javnosti
– opredeljene so do 3 ciljne
javnosti
– podatki niso razvidni
4. Obveščanje o zdravem
načinu prehranjevanja
oziroma navedba priporočil
zdravstvene stroke pri izbiri
izdelkov, ki imajo ugodnejši
učinek na zdravje in življenje
ljudi (5 točk)
– na izdelkih je označeno,
da imajo ugodnejši učinek na
zdravje ljudi
– na izdelkih ni razvidna
oznaka

(1 točk)
(1 točki)
(1 točki)
(1 točki)
(1 točki)
(1 točki)
(0 točk)

(8 točk)
(5 točk)

(6 točk)
(2 točki)
(2 točki)
(2 točki)
(0 točk)

(3 točke)
(2 točki)

(5 točk)
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Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk pri čemer je najnižja meja za
dodelitev sredstev 50% maks. število točk.
Kolikor bi pri ocenjevanju dve ali več vlog
dosegle isto število točk, bodo imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale večje število točk po naslednjem vrstnem redu
meril za izbor vlog:
1. Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in predelave ter
skupna vlaganja.
2. Sporočila promocijskih aktivnosti
morajo biti pozitivno naravnana in naj obveščajo, da ima proizvod posebne lastnosti,
ki so pogoj za pridobitev uradnih zaščitnih
znakov, in sicer v vrstnem redu navedbe
meril: 2a, 2b, 2c.
3. Aktivnosti informiranja in promocije
pokrivajo čim večji spekter ciljnih javnosti.
4. Obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja oziroma navedba priporočil
zdravstvene stroke pri izbiri izdelkov, ki
imajo ugodnejši učinek na zdravje in življenje ljudi.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 16. uro na ARSKTRP, Ljubljana,
Dunajska 160 in na internetni strani http:
/www.arsktrp.gov.si/.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni
ARSKTRP, vsak delavnik med 9. in 15. uro
na telefonski številki 01/478-92-83.
IX. Roki in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 9. 8. 2004 (velja poštni žig).
Pisne vloge (obrazec s prilogami) morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti informiranja in
promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil
2004«.

X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 13. 8. 2004, ob 9. uri na ARSKTRP.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
pregledala in strokovno ocenila komisija, ki
jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev je pet dni od vročitve poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni
neustrezno, se s sklepom zavrže.
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Istočasno
bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodbe. Če upravičenci v roku osmih dni od
prejema odločbe ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahteve
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožbe se pošljejo priporočeno po pošti
na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana.
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu.
Priloga I: Upravičljivi stroški
Na ukrepu pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2004, so stroški, ki nastanejo
pri izdelavi oziroma pripravi različnih aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji in v
tujini, distribucijo in predvajanjem naslednjih
sklopov informiranja in oglaševanja:
– priprava oglaševalskih akcij;
– izdelava celostne podobe, vključno s
promocijskim materialom;
– spletne strani;
– medijske aktivnosti;
– družabne in družbeno-informatine
dejavnosti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št, 35502-97/2004-5
Ob-18908/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za
okolje objavlja na podlagi 12. in 15. člena
Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin
v strugi reke Save Dolinke na območju
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS,
št. 67/03 in 41/04-ZVO-1-v nadaljevanju:
uredba)

javni razpis
za podelitev koncesije za odvzem
naplavin v strugi reke Save Dolinke na
območju Občine Kranjska Gora
I. Predmet in območje koncesije
Predmet koncesije je gospodarsko izkoriščanje odvzetih naplavin (mivka, pesek,
prod, kamen) na naslednjih odsekih vodotoka Save Dolinke ter njenih pritokih:

(0 točk)

(6 točk)
(4 točke)
(2 točki)
(0 točk)

Ime območja za odvzem naplavin

(5 točk)
(0 točk)

prodišče nad Mojstrano
(Sava Dolinka)
prodišče pod Martuljkom
(Sava Dolinka)
prodna pregrada Mlinca
(pritok Mlinca)
prodna pregrada Planica
(pritok Nadiža)

Koordinati gorvodne meje
vodnega telesa

Koordinati dolvodne
meje vodnega telesa

Y = 5 416 482
X = 5 147 927
Y = 5 411 358
X = 5 149 305
Y = 5 420 824
X = 5 148 911
Y = 5 402 257
X = 5 148 567

Y = 5 418 295
X = 5 147 230
Y = 5 412 234
X = 5 148 851
Y = 5 420 815
X = 5 148 800
Y = 5 402 255
X = 5 148 698
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Posamezni odseki reke Save Dolinke
so določeni s koordinatami gorvodne meje
in dolvodne meje odseka, ki so prevzete
iz državnega koordinatnega sistema (v
Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v
temeljnih topografskih načrtih Republike
Slovenije v merilu 1:5000.
Posamezne lokacije in količine odvzema
naplavin, ki so predmet razpisa, so določene v Načrtu vzdrževanja vodnega režima
reke Save Dolinke ter vodnogospodarskih
objektov in naprav na reki Savi Dolinki za
leto 2004 s podanimi odseki in posameznimi
lokacijami, kjer je možen odvzem naplavin v
letu 2004, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: program).
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba registrirana v Republiki Sloveniji oziroma samostojni podjetnik posameznik vpisan v vpisnik
podjetnikov pri pristojnem Davčnem uradu
Davčne uprave Republike Slovenije z registrirano dejavnostjo pridobivanja gramoza in
peska in dajanja le-teh v promet,
2. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
3. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
4. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, če je takšno dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
5. da ne opravlja javne službe na področju vodnega gospodarstva,
6. da je tehnično usposobljen za odvzem
naplavin,
7. da ima zagotovljeno možnost za separiranje in pripravo frakcij iz naplavin v
lastnem obratu ali po pogodbi,
8. da ima zagotovljeno možnost skladiščenja odvzetih naplavin.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: redni izpisek o vpisu pravne osebe v sodni register, ki ga izda
pristojno okrožno sodišče in ni starejši od
3 mesecev.
Za samostojne podjetnike posameznike:
potrdilo, da je vpisan v vpisnik samostojnih
podjetnikov, ki ga izda pristojni Davčni urad
Davčne uprave Republike Slovenije in ni
starejše od 3 mesecev.
2. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, ki ga
izda pristojni Davčni urad Davčne uprave
Republike Slovenije in ne sme biti starejše
od 30 dni.
3. Potrdilo, da proti prijavitelju ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ki ga izda pristojno
okrožno sodišče oziroma pristojni Davčni
urad Davčne uprave Republike Slovenije in
ne sme biti starejše od 30 dni.
4. Dokazila, da ima zagotovljeno možnost za odvzem, skladiščenje, separiranje,
pripravo frakcij ter drugo predelavo naplavin v obratu, na katerem ima lastninsko pravico oziroma sklenjeno ustrezno
pogodbo o izvajanju teh dejavnosti ali
sklenjeno najemno pogodbo. Kot takšna
dokazila štejejo izpisek iz zemljiške knjige,
pogodba o izvajanju dejavnosti, najemna
pogodba, pravnomočne odločbe ali dovoljenja pristojnih organov za opravljanje
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dejavnosti, ki je predmet koncesije in je
tako dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom, predvsem za:
4.1. ustrezne naprave in stroje za časovno omejen odvzem razpoložljive količine
naplavin (stroje za odvzem, nakladanje in
transport), na katerih ima izkazano lastninsko pravico ali drugo pravico uporabe;
4.2. ustrezno deponijo za vso razpoložljivo količino naplavin izven območja vodnih
zemljišč;
4.3. naprave in objekte za sortiranje, predelavo ali obdelavo frakcij v kapaciteti, ki zadošča za vso razpoložljivo količin naplavin,
in sicer za: separacijo, fiksni ali mobilni
separatorji ali sita, fiksni ali mobilni drobilci
ustreznih kapacitet;
4.4. naprave in objekte za proizvodnjo
izdelkov iz vseh frakcij odvzetih naplavin v
kapaciteti, ki zadošča za vso razpoložljivo
količino naplavin: priprava betonov (betonarna), izdelava betonskih izdelkov (proizvodna linija za betonske izdelke) oziroma
za proizvodnjo, predelavo in uporabo vseh
frakcij odvzetih naplavin kot gradbeni material. Za vse obdelane in predelane frakcije,
betone, betonske in ostale izdelke je potrebno imeti veljavne cenike;
4.5. zagotovljen trg za te izdelke in po
možnosti lastno trgovsko mrežo teh izdelkov.
5. Idejno zasnovo izvajanja koncesije
odvzema naplavin, izdelano za lokacijo odvzema naplavin, na katero se vlaga prijava,
vključno z zahtevanimi prilogami, pripravljeno po Navodilu o vsebini idejne zasnove
izvajanja koncesije odvzema naplavin, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Idejno zasnovo izvajanja koncesije mora
izdelati pravna ali fizična oseba ustrezne
stroke, ki opravlja storitve projektiranja po
zakonodaji o graditvi objektov in je vpisana v
imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski
zbornici Slovenije.
6. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v dejavnost, ki je predmet koncesije
(računi že nakupljene opreme, projekta,
zemljišč ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra
2010 in se začne izvajati z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav
1. Razpisna dokumentacija se pridobi
na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo,
Agenciji Republike Slovenije za okolje-pisarna Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj, in
sicer pri Jožici Pejakov, tel. 04/20-18-600.
2. Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, pri
čemer mora prijavi priložiti vse zahtevane
priloge.
3. Če prijavitelj vloži prijavo za pridobitev koncesije za več območij-lokacij za
odvzem naplavin, mora izpolniti obrazec
za vsako območje posebej in priložiti vse
zahtevane priloge, razen prilog, ki so navedene pod podtočkami od 1., 2., 3. in 4.
iz točke III. »Elementi prijave na razpis«, za
katere zadostuje, da se priložijo pri prijavi
za eno območje, pri morebitnih prijavah na
ostala območja pa se lahko prijavitelj nanje
le sklicuje.
4. Izpolnjeno prijavo z vsemi zahtevanimi
prilogami (za vsako območje odvzema naplavin posebej) in z oznako na ovojnici: “Ne

odpiraj – javni razpis – podelitev koncesije
za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora”
ter firmo in sedežem pravne osebe oziroma
firmo in sedežem samostojnega podjetnika
posameznika, je treba vložiti v zaprti ovojnici
na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo in s prilogami mora
v vložišče Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, prispeti
do vključno 26. 8. 2004 do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne 26. 8.
2004 ob 13. uri v sejni sobi/IV. nadstropje
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Agencije Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1a, Ljubljana. Pri odpiranju
prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, če predložijo pisno pooblastilo prijavitelja.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
vložitev prijav pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če v celoti vsebuje vse zahteve
javnega razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če je
do poteka razpisnega roka predložena vsaj
ena veljavna prijava.
VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi vse zahteve in pogoje iz uredbe in tega javnega
razpisa,
– kvaliteta in popolnost idejne zasnove
izvajanja koncesije iz 5. podtočke, III. točke
tega razpisa,
– morebitna dosedanja vlaganja.
IX. Prednostna merila
Kot prednostna merila za izbor koncesionarja se upoštevajo določila iz uredbe,
in sicer:
– lastninska pravica na objektih in napravah za pripravo frakcij peska iz naplavin,
– boljša tehnična usposobljenost za odvzem, skladiščenje in pripravo frakcij,
– zagotovljena možnost proizvodnje polizdelkov in izdelkov, katerih osnovna surovina so odvzete naplavine,
– lastna trgovska mreža in zagotovljen
trg za distribucijo in prodajo teh izdelkov,
– ustreznejša idejna zasnova izvajanja
koncesije odvzetih naplavin,
– ustreznejša rešitev zagotavljanja vzdrževanja vodne infrastrukture na koncesioniranem odseku, zagotavljanja dobrega
stanja voda in vodnega režima ter zagotavljanja varstva voda, obvodnih ekosistemov
in varstva okolja.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu: odgovorni osebi za dajanje informacij
o javnem razpisu sta: Dušan Čop in Urban
Ilc, Ministrstvo okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za okolje-pi-
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sarna Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj
(tel. 04/20-18-600), in sicer vsak ponedeljek
med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-18684/04
Razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem letu
2004/2005
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
statutarnih nalog in sprejetega plana izvajanja dejavnosti izobraževanja na področju
socialnega varstva za leto 2004 objavlja
razpis za sofinanciranje individualnega izobraževanja. Letošnji razpis daje prioriteto
podiplomskim študijskim programom, saj
so potrebe po dodiplomskih znanjih na področju socialnega varstva v večji meri zadovoljene (večina strokovnih delavcev ima
visoko izobrazbo).
Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana.
Predmet: izbor posameznikov, ki so v
okviru strukture programov razpisanih v
tem razpisu, lahko izbrani za sofinanciranje
individualnega izobraževanja v programu, ki
se izvaja v študijskem letu 2004/2005.
Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
– strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu,
– individualni člani Socialne zbornice
Slovenije, če so zaposleni izven javnih socialno varstvenih zavodov,
– ki so vpisani v izobraževalni program v
študijskem letu 2004/2005,
– ki so izpolnili morebitne pogodbene
obveznosti do Socialne zbornice Slovenije
v preteklem obdobju,
– ki so pravočasno poslali vlogo,
– so redno zaposleni na področju socialnega varstva.
Kandidati morajo ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev. Listine
morajo biti priložene v izvirniku ali v overjeni
kopiji in biti uveljavljene na področju socialnega varstva v Sloveniji.
Struktura izobraževalnih programov
Za leto 2004 razpisujemo naslednjo
strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko izbrani za
sofinanciranje individualnega izobraževanja
v programu, ki se izvaja v študijskem letu
2004/2005:
1. dodiplomski študijski programi: sofinancira se šolnina 4. letnika študijskega (visokošolskega ali univerzitetnega) programa
ali zagovor diplomskega dela družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV.
2. podiplomski študijski programi: sofinancira se šolnina 1., 2. letnika podiplomskega študijskega programa ali zagovor podiplomskega dela družboslovnih strok, ki se
povezujejo s področjem socialnega varstva
v skladu z 69. členom ZSV.
3. programi usposabljanja: sofinancira se kotizacija programa usposabljanja,
ki traja najmanj eno leto ter se zaključi z
verificiranim potrdilom ali certifikatom, uveljavljenim na področju socialnega varstva v
Sloveniji.

Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe:
– ki so že sofinancirani iz sredstev Socialne zbornice Slovenije,
– ki so krajši od enega leta,
– ki se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– ki se ne zaključijo z diplomskim ali podiplomskim delom oziroma z verificiranim
potrdilom ali certifikatom, uveljavljenim na
področju socialnega varstva.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
že bili sofinancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
Vsebina vloge kandidata/ke mora vsebovati: splošne podatke (točke 1-3), vsebinske
podatke (točke 4-6) in dokazila (točka 7).
1. Podatki o kandidatu/kandidatki:
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka:
Davčna številka:
Izobrazba:
Število let delovne dobe v soc.varstvu:
Članstvo v Socialni zbornici Slovenije:
Telefonska in mobilna številka:
E-pošta:
Ime in naslov organizacije,
kjer je kandidat/ka zaposlen/a:
Delovno mesto kandidata:
2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka:
Odgovorna oseba:
Davčna številka:
Številka poslovnega računa:
Ali izdaja javno veljavno listino:
3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu:
Ime programa (npr. socialno delo):
Vrsta izobraževanja
(dodiplomsko, podiplomsko,
usposabljanje, mednarodno
izobraževanje):
Trajanje izobraževanja:
Vpis v šol. letu 2004/2005:
Višina šolnine, kotizacije:
4. Predstavitev izobraževalnega programa, za katerega sofinanciranje kandidirate
(ne velja za dodiplomske programe izobraževanja).
5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju.
6. Individualna predstavitev (v skladu z
navodili, ki so priloga razpisa).
7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program,
– obvestilo organizatorja izobraževanja
o šolnini/kotizaciji, letnika/stopnje, izvedbe
izobraževanja v študijskem letu 2004/2005.
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, vsak dan v
času razpisa od 8. do 15. ure ali na spletni
strani zbornice www.soczbor-sl.si.
Popolnost vloge: vloga je popolna, če
kandidat v celoti izpolnjuje vse pogoje iz raz-
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pisa ter priloži vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom prijave potrjuje resničnost
vseh navedb v vlogi. Podatki bodo varovani
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99, 57/01).
Merila za izbor
Nepravočasno prispele, napačno označene in nepopolne vloge se ne obravnavajo. Pravilne, primerne in sprejemljive vloge
imajo možnost izbora na podlagi naslednjih
meril:
1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
2. usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
3. razvidnost razvoja poklicne kariere posameznika iz njegove individualne predstavitve za področje socialnega varstva.
Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2004/2005. Kandidati lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje v višini največ do 200.000 tolarjev.
Sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v letu 2004 so predvidena
v višini 15,532.187 tolarjev.
Pogodba o sofinanciranju
Izbrani kandidati bodo podpisali pogodbo
o sofinanciranju individualnega izobraževanja s Socialno zbornico Slovenije, sredstva
bodo nakazana neposredno izobraževalni
organizaciji, izjemoma kandidatu. Kandidati
se s pogodbo obvežejo, da bodo:
– pridobljeno znanje ustrezno uporabljali
pri strokovnem delu na področju socialnega
varstva;
– pri zaključni nalogi (če jo izobraževalni
program predvideva), upoštevali področje
socialnega varstva in uporabnost naloge za
socialno varstveno dejavnost ter se po potrebi posvetovali s SZS;
– izobraževanje oziroma študijsko leto
uspešno zaključili in o tem obvestili SZS do
15. oktobra 2005;
– posredovali en izvod diplomske/specialistične/magistrske naloge v 15 dneh
po zagovoru, če se sofinancira zagovor
naloge;
– pripravili pisno nalogo na temo, ki si jo
samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva.
Pomembno je, da je iz naloge razvidno novo
pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim
delom. Pisna naloga obsega pet tipkanih
strani in se na SZS posreduje do konca
junija 2005;
– dovolili zbornici, da predstavi njihove
avtorske prispevke/povzetke, jih v soglasju z
njimi preoblikuje in objavi na spletni strani.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s
to pogodbo, se kandidati zavežejo, da bodo
zbornici v 15 dneh po pozivu vrnili denar,
ki ga je SZS namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek
izterjan sodno.
Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do vključno 8. oktobra 2004 do 24. ure, v zaprti kuverti na naslov Socialna zbornica Slovenije, Koseška
c. 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
individualnega izobraževanja za šolsko leto
2004/2005« v levem zgornjem kotu na naslovni strani ter z naslovom pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
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Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju. Za pravočasno se šteje
vloga, ki bo zbornici predložena do datuma
in ure, določenih v tem razpisu. Pravočasne
so tudi vloge, ki bodo priporočeno odposlane zadnji dan.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta Urša Grošelj na tel. 01/581-93-14, Ursa.Groselj@soczbor-sl.si. in Tea Smonker, na tel.
01/581-93-15, Tea.Smonker@soczbor-sl.si.
Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo
v prostorih zbornice, dne 12. 10. 2004 s pričetkom ob 10. uri. V primeru velikega števila
ponudb bo potekalo odpiranje še naslednji
dan. Odpiranje ponudb ne bo javno! Vloge
bo odpirala tričlanska komisija, imenovana s
sklepom Socialne zbornice Slovenije.
Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno, najkasneje v 30. dneh
od zadnjega dneva oddaje, to je do ponedeljka, 8. 11. 2004.
Datum odpošiljanja zahteve za objavo:
5. 7. 2004.
Dodatek k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 6).
1. Izobraževalna in poklicna pot (1-2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, kako delate, katere
metode uporabljate, kaj je najpomembnejše
pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj, vsebinsko in kronološko od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev; lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo,
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil – s
poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno sofinanciranje in predstavitev izbranega
izobraževalnega programa v primeru usposabljanja in mednarodnega izobraževanja,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1-2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v
društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-18685/04
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in
izvajanju supervizije strokovnega dela na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
117/03) objavlja
razpis
za izbiro supervizorjev strokovnega
dela na področju socialnega varstva v
letu 2004
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet in namen javnega razpisa:
predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2004.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v
eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi;
2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;
3. najmanj 8 let strokovnega dela z
ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko
prakso;
5. pravočasno posredovana popolna
vloga v ustrezno označeni zaprti kuverti na
naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje pogojev od 1. do 4. Listine
morajo biti priložene v izvirniku ali v overjeni
kopiji.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi.
Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
59/99, 57/01).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele, napačno označene in nepopolne vloge se ne obravnavajo. Pravilne, primerne in sprejemljive vloge
imajo možnost izbora na podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro supervizorjev na področju socialnega varstva vključujejo:
1. ustreznost vsebinskega koncepta
supervizije,
2. jasnost ciljev koncepta supervizije,
3. prispevek koncepta supervizije za razvoj področja socialnega varstva,
4. ustreznost strokovne usposobljenosti
kandidata za izvajanje supervizije,
5. ustreznost strokovnih izkušenj za delo
z ljudmi.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev
Izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja v socialnem varstvu, ki se
podeljuje do preklica.
Kandidati, katerih vloge ne bodo izbrane
za potrditev, bodo prejeli sklep s pojasnilom
razlogov za zavrnitev do 30. 9. 2004.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo supervizorjev z licenco najkasneje do 15. 11. 2004.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu SZS SU 1/04.
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen obrazec SZS SU 1/04 iz katerega so razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; področje dela, za katera je kandidat

pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; druge podatke
za potrebe evidence zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
Iz vsebine vloge mora biti jasno razvidno področje supervizije, ki ga želi supervizor
pokrivati.
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan v času razpisa od 8. do 15. ure
ali na spletni strani: www.soczbor-sl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 31. 8. 2004 do 24. ure
(datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro supervizorjev 2004« v levem
zgornjem kotu na naslovni strani kuverte
ter z naslovom pošiljatelja na zadnji strani
kuverte.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta
Tea Smonker, na tel. 01/581-93-15, Tea.Smonker@soczbor-sl.si in Urša Grošelj
na tel. 01/581-93-14, Ursa.Groselj@soczbor-sl.si.
8. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo v prostorih zbornice v četrtek, 2. 9.
2004 s pričetkom ob 10. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno! Vloge bo odpirala tričlanska komisija imenovana s sklepom Socialne
zbornice Slovenije.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni s pisnim
sklepom najkasneje v 30 dneh od zadnjega
dneva oddaje vlog, to je do četrtka, 30. 9.
2004.
Datum odpošiljanja zahteve za objavo:
5. 7. 2004.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-18513/04
Steklarna Hrastnik – skupina, d.d., Cesta
1. maja 14, 1430 Hrastnik, objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del na
objektu: »Nova tovarna za izdelavo
specialne steklene embalaže«
1. Ime in sedež investitorja: Steklarna
Hrastnik – skupina, d.d., Cesta 1. maja 14,
1430 Hrastnik, davčna številka 30242215,
matična številka 5254132.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (v nadaljevanju:
GOI) na objektu Nova tovarna za izdelavo
specialne steklene embalaže, koordinacije
del, ki jih bo izvajal investitor ali drugi izvajalec (glavna tehnološka oprema), in
koordinacije izvedbe komunalnih priključkov ter zunanje ureditve, katere investitor
je Občina Hrastnik. Investitor bo upošteval
ponudbe izključno od ponudnikov, ki so
registrirani za razpisano dejavnost, imajo
ustrezne reference in so imeli v zadnjih treh
letih minimalni letni promet 5 mrd SIT ter
niso v postopku stečaja, prisilne poravnave
ali likvidacije.
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3. Orientacijska vrednost del je 2,4 mrd
SIT.
4. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudnik pristaja na razpisne pogoje in posebni pogoj, da bo kot izbrani
najugodnejši ponudnik sklenil pogodbo po
načelu »ključ v roke« in »fiksna cena« za izvedbo GOI del in izvedel GOI dela, skladno
s projektno in upravno dokumentacijo.
Pogodbena cena obsega vrednost vseh
nepredvidenih in presežnih del, izključen pa
bo vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbena
cena se ne more spremeniti zaradi spremenjenih okoliščin.
Klavzula “ključ v roke” se ne uporabi za
obračun pilotiranja. Pilotiranje se bo obračunalo po dejansko izvršenih količinah in fiksnih enotnih cenah iz predračuna. Izvajalec
mora za pilotiranje voditi knjigo obračunskih
izmer in jo potrjeno po nadzornem organu
priložiti začasni situaciji, s katero bodo ta
dela zaračunana.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo, ki obsega razpisne pogoje s prilogami, projektno dokumentacijo,
popise del in upravno dokumentacijo, po
plačilu odmene ter pridobijo vse potrebne
informacije, navodila in razlage za izdelavo
ponudbe vsak delavnik med 8. in 10. uro na
sedežu pooblaščene družbe In-tact d.o.o.
Zagorje, odgovorna oseba je Ludvik Fain,
po predhodni najavi po tel. 03/56-64-083
ali GSM 041/650-806. Odmena za razpisno
dokumentacijo v višini 120.000 SIT + DDV
se plača pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun investitorja
pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, številka
26331-0017758448.
6. Predvideni rok pričetka del je 1. 9.
2004, predvideni rok dokončanja del je
15. 6. 2005, predvideni rok izročitve objekta
investitorju je 30. 6. 2005. Vmesna roka za
vsa dela, ki so potrebna, da se lahko prične montaža glavne tehnološke opreme, ki
jo dobavi in montira investitor sam, sta: za
IS stroje, hladilne peči, sortirne linije, stroj
za ovijanje z valjčnimi programi, opremo za
nakladanje kamionov, strgalna transporterja
in kompresorsko postajo, je vmesni rok 1. 4.
2005, za montažo talilne peči s predkomorami, delovnim prostorom in feedri, je vmesni
rok 1. 5. 2005.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del – roki za izvedbo del;
– reference za objekte podobnega obsega in vrednosti;
– cena;
– plačilni pogoji;
– jamčevalni in garancijski roki;
– boniteta in
– ostale ugodnosti.
Vrstni red navedenih meril ni v korelaciji
s pomembnostjo teh meril. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo lahko financiral
vsa dela ali njihov pretežni del do konca
izgradnje.
8. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
9. 8. 2004 do 12. ure na naslov Steklarna
Hrastnik – skupina d.d., Cesta 1. maja 14,
1430 Hrastnik, v tajništvu investitorja.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako »Nova tovarna za izdelavo specialne steklene embalaže – ne
odpiraj«.
Odpiranje ponudb bo 9. 8. 2004 ob 12.
uri v prostorih investitorja. Ponudniki pri odpiranju ne morejo biti prisotni.

9. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
90 dni od dneva oddaje ponudbe.
10. Investitor bo najugodnejšega ponudnika izbral do 26. 8. 2004.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
12. Investitor ni zavezan izbrati nobenega izmed ponudnikov. Vsak ponudnik sam
nosi stroške priprave in sestave ponudbe.
Steklarna Hrastnik – skupina, d.d.
Št. 5/12-276/04
Ob-18275/04
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Borovnica (Ur. l. RS, št.
100/03) in Pravilnika o spremembi in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini
Borovnica (sprejet na nadaljevanju 13. redne seje dne 22. 6. 2004) objavlja Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica
javni razpis
za sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Borovnica za leto 2004
I. Predmet razpisa
a) Občina Borovnica namenja finančna
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Borovnica, iz proračuna za leto 2003
v skupni višini 6,180.000 SIT, za namene
navedene v tem razpisu.
b) Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so kmetijska gospodarstva na območju
Občine Borovnica 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 Borovnica ter pravne osebe, ki izvajajo ukrepe iz tega pravilnika, ne glede
na sedež, če ni posameznem ukrepu v tem
pravilniku drugače določeno.
c) Sredstva se dodeljujejo upravičencem
le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Borovnica.
II. Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva: ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljena na naslednja
področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa: namen ukrepa je skozi
program umetnega osemenjevanja s strani
pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z
uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina sofinanciranja: do 30% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja
govejih plemenic, vendar največ 2.500
SIT/govejo plemenico – upošteva se osemenjevanje od 1. 11. 2003 dalje.
Upravičenci: posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– umetno osemenjujejo se smo goveje
plemenice, katerih lastniki imajo stalno prebivališče v Občini Borovnica.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.
1.2. Preventivno zatiranje parazitov pri
govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija)
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov preventivnega zatiranja para-
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zitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija).
Upravičenci: posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev preventivnega zatiranja parazitov,
– storitve morajo biti izvedene pri fizičnih osebah oziroma pravnih osebah, ki
imajo stalno prebivališče oziroma sedež v
Občini Borovnica in se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo.
Višina razpoložljivih sredstev: 70.000
SIT.
1.3. Konjereja
Višina sofinanciranja:
– rejcem kobil na območju občine se zagotavlja do 30% stroškov za pripust po ceniku, ki ga izda Kmetijski zavod Ljubljana,
– sofinanciranje reje žrebca (če ni
opravljenih 30 pripustov na leto, razliko
krije občina, občina krije do 30% stroškov
reje žrebca),
– sofinanciranje zavarovanja plemenskih
žrebcev – krije se do 50% stroškov zavarovalne premije za zavarovanje žrebca,
– sofinanciranje letne preiskave žrebca
za kužno malokrvnost (IAK), konjski arteritis in infekcionzni metritis kopitarjev (CEM)
– krije se do 50% stroškov letne preiskave
žrebca.
Upravičenci: rejci kobil in rejci plemenskih žrebcev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– regres za pripust uveljavljajo rejci
kobil na podlagi ustreznih dokazil – račun
za opravljeno storitev in potrdilo o pripustu
kobile,
– za delno povrnitev stroškov reje žrebca
uveljavljajo rejci plemenskih žrebcev (vpisani v rodovniško knjigo) z računi,
– račun in dokazilo o zavarovanju živali
– zavarovalna polica,
– račun o opravljeni letni preiskavi žrebca.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa: namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjševanje števila
somatskih celic in ohranjanje zdravega
vimena krav.
Višina sofinanciranja: subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov pregleda
molznega stroja.
Pogoji za pridobitev sredstev: račun za
izvedeno storitev pooblaščene organizacije
– servisa molznih strojev (iz računa mora biti
razvidna vrsta storitve).
Višina razpoložljivih sredstev: 30.000
SIT.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: podpora je namenjena
kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja
v ekološko kmetovanje.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov ekološke kontrole oziroma
največ do 100.000 SIT/upravičenca.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo, da je upravičenec vključen v
Združenje za ekološko kmetovanje,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov ekološke pridelave v tekočem letu,
– prosilec je upravičen do podpore v
pripravljalnem obdobju – do takrat, ko je
potrjen kot ekološki kmet – vendar največ
dve leti.
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Višina razpoložljivih sredstev: 250.000
SIT.
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic,
pršilnikov in sofinanciranje analiz zemlje,
krme, blata živali, krvi in tkiva
Namen ukrepa: namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih
sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s
tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih
hranil posameznim kmetijskim kulturam.
Analiza krme pa služi kot podlaga za izračun krmnih obrokov za posamezno vrsto in
kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa. Z izvedbo
preventivnih ukrepov pri živalih pa izboljšati
njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in
mesa na kmetijah.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic in pršilnikov
ter analize zemlje, krme, blata živali, krvi in
tkiva.
Pogoji za pridobitev sredstev: račun za
izvedeno storitev pooblaščene organizacije
ter potrdilo o opravljenem testu škropilnice
oziroma pršilnika ali analize zemlje, krme,
blata živali, krvi in tkiva.
Višina razpoložljivih sredstev: 150.000
SIT.
3. Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja
3.1. Male melioracije
Namen ukrepa: izravnava depresij z odvodnjo odvečnih vod ter izboljšanje pogojev
za strojno obdelavo.
Višina sofinanciranja: do 50% stroškov
strojnih del oziroma materiala, za posamezno kmetijo največ do 75.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna
služba z opisom del ter vrisom posegov v
mapno kopijo in program urejanja zemljišča
s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– vlogi je potrebno poleg programa Kmetijsko svetovalne službe priložiti še: dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek ali
posestni list ali najemno oziroma zakupno
pogodbo), kopije računov izvajalca oziroma
računov za material – specificiran.
Višina razpoložljivih sredstev: 350.000
SIT.
3.2. Čiščenje zaraščenih površin
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 100.000
SIT/ha.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna
služba z opisom del ter vrisom posegov v
mapno kopijo in program čiščenja zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– vlogi je potrebno poleg programa
Kmetijsko svetovalne službe priložiti še: dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek
ali najemno oziroma zakupno pogodbo),
kopije računov izvajalca oziroma v primeru,
da dela izvaja lastnik sam, potrdilo s strani
kmetijsko svetovalne službe, da so dela res
izvršena.
Višina razpoložljivih sredstev: 150.000
SIT.
3.3. Vzdrževanje primarnih in sekundarnih jarkov na kmetijskih površinah z jarkačem in bagrom
Višina sofinanciranja:
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– za sekundarne jarke do 50% stroškov
opravljenih strojnih ur z jarkačem oziroma
bagrom,
– za primarne jarke, ki služijo za odvodnjavanje sekundarnih jarkov do 100% stroškov opravljenih strojnih ur z bagrom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke za čiščenje sekundarnih
jarkov vlagajo fizične osebe z računom o
izvedenih delih, za primarne jarke pa izvajalec del,
– čiščenje primarnega jarka mora biti
predhodno odobreno s strani občine.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,300.000
SIT.
3.4. Urejanje pašnikov
Višina sofinanciranja: za obnovo pašnikov, ki so potrebni obnove se sofinancira do 30% upravičenih stroškov oziroma
največ do 3.000 SIT/ha, za novo urejene
pašnike pa se sofinancira do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 30.000
SIT/ha, vzdrževanje na pašniku se prizna
vsaki dve leti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna
služba z opisom del ter vrisom posegov v
mapno kopijo in program urejanja zemljišča
s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– vlogi je potrebno poleg programa Kmetijsko svetovalne službe priložiti še: dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek ali
posestni list ali najemno oziroma zakupno
pogodbo), kopije računov izvajalca oziroma
računov za material – specificiran.
Višina razpoložljivih sredstev: 380.000
SIT.
3.5. Urejanje poti, kolovozov in mostov
v javni uporabi, ki jih koristijo občani in tudi
kmetje
Višina sofinanciranja:
– za glavne kolovoze v javni uporabi,
ki jih koristijo občani in tudi kmetje, občina
zagotavlja nasipni material s prevozom ter
ureditev kolovoza (gradnje, valjanje, nasipanje…) – do 100% upravičenih stroškov,
– za ostale kolovoze, ki niso glavni in jih
uporabljajo samo lastniki zemljišč, se zagotavlja nasipni material s prevozom – do 50%
upravičenih stroškov,
– za urejanje mostov občina zagotavlja
del sredstev (do 50% vrednosti investicije,
vendar največ 200.000 SIT/most) ob pogoju, da del sredstev zagotovijo tudi lastniki
zemljišč, ki uporabljajo ta most do dostopa
do svojih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– program za ureditev poti in kolovozov
pripravi kmetijsko svetovalna služba,
– ureditev glavnega kolovoza mora biti
predhodno odobrena s strani občine,
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma
neposredno izvajalci, ki opravijo to storitev s
priloženimi računi.
Višina razpoložljivih sredstev: 600.000
SIT.
3.6. Gozdne vlake
Višina sofinanciranja:
– do 40% upravičenih stroškov, in sicer:
– za novogradnjo gozdne vlake narejene
s strojem, ki dela pretežno z žlico največ do
150 SIT/m vlake,
– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene s strojem, ki dela pretežno z žlico največ
do 100 SIT/m vlake,
– za novogradnjo gozdne vlake narejene
s strojem, ki dela tako z žlico kot z udarnim
kladivom največ do 400 SIT/m vlake,

– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene s strojem, ki dela tako z žlico kot z udarnim kladivom največ do 270 SIT/m vlake,
– za novogradnjo gozdne vlake narejene
s strojem, ki dela pretežno z udarnim kladivom največ do 600 SIT/m vlake,
– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene s strojem, ki dela pretežno z udarnim
kladivom največ do 400 SIT/m vlake.
Najvišja dovoljenja subvencija znaša
100.000 SIT na narejeno gozdno vlako.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi Zavod za gozdove z
opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– sredstva se izplačujejo ob pogoju, da
je gozdna vlaka narejena po navodilih Zavoda za gozdove,
– vlogi je poleg zahtevka Zavoda za
gozdove potrebno priložiti še: kopije računov izvajalca, ki je opravil storitev, zapisnik
Zavoda, da so dela narejena v skladu z
navodili.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.
4. Izobraževanje, društvene dejavnosti
ter čebelarstvo
4.1. Izvajanje izobraževanja
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega
izobraževanja kmetov in gospodinj na predavanjih, tečajih.
Višina sofinanciranja:
– do 50% stroškov zunanjih predavateljev oziroma do 50% stroškov izobraževanja
posameznika,
– občina zagotavlja brezplačen prostor
za predavanja oziroma izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– tečaj mora biti predhodno odobren s
strani občine (glede na vrsto, trajanje in
stroške izobraževanja),
– zahtevke vlaga organizator oziroma
izvajalec s predložitvijo računa ter seznama
udeležencev tečaja,
– zahtevke lahko vlagajo fizične osebe,
in sicer na podlagi plačanega računa in potrdila o opravljenem izobraževanju.
Višina razpoložljivih sredstev: 100.000
SIT.
4.2. Delovanje aktivov, društev in skupin
s področja kmetijstva
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov, ki so izkazani na podlagi
računov (stroški najema prostora, stroški
povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti
– stroški predstavitev, stroški razstav, demonstracij oziroma prikazov, predavanj,
promocije, strokovnih izletov, izdajo publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– aktivi, društva in skupine s področja
kmetijstva, ki se s svojo dejavnostjo ukvarjajo neprofitno, imajo sedež in delujejo na
območju Občine Borovnica,
– potrdilo o registraciji (če je društvo registrirano na novo),
– finančno ovrednoten program strokovnega dela,
– poročilo o izvedenih nalogah,
– seznam aktivnih članov.
Višina razpoložljivih sredstev: 550.000
SIT.
4.3. Podpora čebelarstvu
Višina sofinanciranja:
– do 50% stroškov zdravljenja čebel, nakupa specifične čebelarske opreme,
– do 50% stroškov vzdrževanja šolskega
čebelnjaka in nakupa potrebne opreme,
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– do 50% kritje stroškov izobraževanja,
seminarjev za člane čebelarskega društva,
ekskurzij, strokovne literature, stroškov
čebelarskega krožka v OŠ, promocijskega
materiala.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlaga čebelarsko društvo s
seznamom njihovih članov in poročilom o
izvedenih ukrepih,
– zahtevku je potrebno priložiti kopije in
seznam koristnikov zdravstvene preventive
čebel.
Višina razpoložljivih sredstev: 450.000
SIT.
5. Subvencioniranje obrestne mere za
kredite za investicijo
Namen ukrepa: spodbujanje strukturnih sprememb in kmetij, uvajanje novejših
tehnoloških rešitev in tehnologij na kmetiji,
gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske
opreme, prostorov za skladiščenje gnoja in
gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih
pridelkov ter pripadajoče opreme osnovne in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Višina sofinanciranja: realna obrestna
mera kredita oziroma največ do 40% upravičenih stroškov investicije. Pomoč se dodeli za celotno obdobje kredita, od sklenitve
kreditne pogodbe dalje, vendar največ za
10 let.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– gre za najetje kredita za investicijo
(gradnja, adaptacija hlevov, kozolcev, nakup hlevske opreme),
– investicija mora biti začeta v letu, za
katero se dodeljujejo proračunska sredstva,
– sklenjena pogodba med fizično osebo,
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in banko, pri kateri se koristi kredit,
– amortizacijski načrt koriščenja sredstev,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– odobrena subvencija se nakaže upravičencu v enkratnem znesku, vendar največ
do 250.000 SIT/upravičenca.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
6. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
6.1. Sofinanciranje nakupa hladilne
tehnike
Namen ukrepa: zaradi zaostritve higienskih pogojev izboljšati hladilno tehniko pri
individualnih ukrepih.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti
kupljene opreme, vendar največ do 100.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– hladilna tehnika mora biti kupljena v
tekočem letu,
– občina ne sofinancira nakupa pomožnih priključkov,
– zahtevek vloži upravičenec na občinsko upravo s priloženo kopijo računa,
– kolikor kmetije uveljavljajo sredstva
za ta ukrep, ne morejo koristiti sredstev za
subvencioniranje obrestne mere.
Višina razpoložljivih sredstev: 50.000
SIT.
6.2. Sofinanciranje aktivne obrambe proti
pticam in toči (mreže)
Namen ukrepa: vzpostavitev aktivne
obrambe proti pticam in toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v nasadih jablan, borovnic…
Višina sofinanciranja: do 20% upravičenih stroškov za nakup in postavitev mreže v

nasadih jablan, borovnic…., vendar največ
do 100.000 SIT/ha za nakup mrež proti pticam oziroma največ do 180.000 SIT/ha za
nakup mrež proti pticam in toči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kopijo katastrskega načrta z označbo
obravnavanih parcel,
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma najemna pogodba,
– kopija računa o nakupu materiala, iz
katerega mora biti razvidno ali gre za nakup
mrež le proti pticam ali gre za nakup kombiniranih mrež (proti pticam in toči),
– dokazilo o izvedenih delih.
Višina razpoložljivih sredstev: 150.000
SIT.
6.3. Podpora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji
Namen ukrepa: preprečevanje izgub zaradi neugodnih vremenskih razmer, bolezni
živali in rastlin.
Višina sofinanciranja: do 40% stroškov
zavarovalne premije, vendar največ do
50.000 SIT/upravičenca.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
Višina razpoložljivih sredstev: 150.000
SIT.
7. Projekti na področju kmetijstva
7.1. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen ukrepa: sofinancira se izvedba
projekta Oživitev travniških sadovnjakov in
sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve občine Borovnica v:
– oživitev travniških sadovnjakov in sajenje novih,
– odpiranje novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
– ohranjanje kulturne krajine in podeželja.
Višina sofinanciranja:
– sofinancira se do 30% upravičenih
stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ograje, vendar
največ do 70.000 SIT/upravičenca,
– v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju programa javnega dela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kopija katastrskega načrta z označbo obravnavanih parcel, zemljiškoknjižni
izpisek, postavitev travniškega sadovnjaka mora biti pod strokovnim vodstvom, v
travniškem sadovnjaku mora biti na novo
zasajenih najmanj 10 visoko stebelnih sadnih dreves,
– sklenjena pogodba o izvajanju programa javnega dela, sklenjena pogodba
o zaposlitvi javnega delavca, zahtevek za
povračilo stroškov za brezposelne osebe
vključene v javno delo.
Višina razpoložljivih sredstev: 250.000
SIT.
III. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sofinancirajo
se programi, ki se bodo izvedli v letu 2004,
osemenjevanje pa se sofinancira od 1. 11.
2003 dalje. Sredstva niso prenosljiva v naslednje leto.
IV. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vlagatelji
morajo vloge oddati najkasneje do 19. 11.
2004.
V. Dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji
priložiti vlogi
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Vlagatelj mora priložiti vlogi naslednjo
dokumentacijo:
– podatke o vlagatelju (naziv, naslov ali
sedež, MID, davčna številka…),
– podpisana izjava, da upravičence ni
pridobil sredstev iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov,
– 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,
– podatke o nakazilu sredstev (ime banke, številka osebnega računa).
VI. Način predložitve vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva
ulica 22, 1353 Borovnica, kot priporočeno
pošiljko, najkasneje z datumom 19. 11.
2004 ali jo osebno prinesti na Občino
Borovnica, najkasneje do 19. 11. 2004,
in sicer do 11. ure. Nepravočasno oddane
ponudbe se ne bodo upoštevale. Predložene vloge morajo biti v zaprti kuverti, ki
mora biti s spodnjem levem kotu opremljena z pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
– kmetijstvo«.
Društva prejmejo akontacijo sredstev
kvartalno, in sicer pod pogojem, da se pred
izplačilom akontacije prijavijo na javni razpis
in dostavijo zahtevano dokumentacijo. Sredstva se društvom nakaže na podlagi dostavljenih računov, in sicer računi za obdobje od
januarja – junija morajo biti dostavljeni na
občino do 20. 7. 2004, računi za obdobje
julij – september morajo biti dostavljeni do
8. 10. 2004, računi za obdobje oktober – november pa do 19. 11. 2004.
VII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
občinska uprava do 30. 11. 2004 pozove
vse vlagatelje, katerih vloge so nepopolne,
da jih dopolnijo v roku petih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Zoper
sklep o zavrženju je v roku osmih dni od
prejema možna pritožba. O pritožbi odloči
župan. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 15. 12. 2004.
VIII. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo na sedežu Občine
Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica,
in sicer od 7. 7. 2004 dalje, v času uradnih
ur – ponedeljek, torek, četrtek od 7. do 15.
ure, sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17.
ure in v petek od 7. do 13. ure, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče
rok za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Borovnica, ali po telefonu
7546-126, 75-48-333 – kontaktna oseba
Sonja Žitko.
Občina Borovnica
Št. 5/12-276/04
Ob-18276/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in
podjetništva v Občini Borovnica, ki ga je
sprejel Občinski svet občine Borovnica
na svoji 7. redni seji dne 25. 9. 2003 in
Upravni odbor Območne obrtne zbornice
Vrhnika na svoji 14. redni seji dne 10. 9.
2003, objavljamo
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razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere pri
dolgoročnih kreditih
1. Višina sredstev: znesek sredstev namenjenih subvenciji dela obrestne mere pri
kreditih znaša 670.000 SIT (od tega je Občina Borovnica namenila 400.000 SIT in OOZ
Vrhnika 270.000 SIT).
2. Namen in pogoji kreditiranja
Sredstva za subvencijo obrestne mere
se namenijo za dolgoročne kredite, ki so bili
pridobljeni za naslednje upravičene stroške
investicij:
– stroške nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroške nakupa, graditev ali preureditev poslovnih prostorov,
– stroške nakupa in posodobitve opreme,
– stroške posodobitve obstoječe proizvodnje in storitev in
– stroške nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-how-a, nepatentnega
tehničnega znanja).
Med upravičene stroške investicij ne
spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme, kolikor gre za
prejemnike subvencij, ki so registrirani za
opravljanje transportne dejavnosti.
Do sredstev niso upravičena podjetja
v težavah in podjetja iz dejavnosti kmetijstva, premogovništva, ribištva, jeklarstva
in transporta.
Prednostno se subvencija obrestne
mere dodeli prosilcem, ki poleg pogojev iz
pravilnika in razpisa izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– v zadnjih dveh letih niso dobili subvencije obrestne mere kreditov s strani Občine
Borovnica in s strani OOZ Vrhnika,
– zagotavljajo nova delovna mesta na
podlagi novih programov in samozaposlovanja,
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo in storitvami proizvodnega
značaja,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti
in z uvajanjem sodobnih tehnologij,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih
storitev,
– vlagajo v izboljšanje oskrbne in dvig
kvalitete storitev,
– predstavljajo svoje podjetje, proizvodnjo in storitve na domačih in tujih sejmih in
konferencah.
Za subvencijo dela obrestne mere kredita lahko zaprosijo samostojni podjetniki,
mala podjetja, občani, ki nameravajo odpreti
obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev
statusa samostojnega podjetnika, podjetja,
ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo
za vpis v sodni register. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja (manj
kot 50 zaposlenih; letni promet manjši od 7
mio EUR ali bilančno vsoto manjšo od 5 mio
EUR; so neodvisna podjetja).
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi
deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi
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od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne
lastniške politike.
Sedež fizične oziroma pravne osebe ter
kraj investicije morajo biti na območju Občine Borovnica.
Ne glede na določila prejšnjih odstavkov,
se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.
3. Prijava na razpis za subvencijo mora
vsebovati:
– kreditno pogodbo za dolgoročni kredit
za katerega se prosi subvencija,
– amortizacijski načrt kredita,
– dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno za kakšne namene je bil odobren kredit (računi, pogodbe, izjava banke...),
– predstavitev prosilca in njegove dejavnosti z referencami v pisni obliki,
– potrdilo o vpisu dejavnosti v register
obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),
dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti ali potrdilo, da je občan pri pristojnem
organu vložil zahtevek za izdajo obrtnega
dovoljenja oziroma dovoljenje za opravljanje
dejavnosti podjetja ter priložil vse predpisane dokumente,
– pisno izjavo, da prosilec subvencije
za namen, za katerega je dobil odobren
kredit ni dobil državne pomoči, oziroma če
jo je, kolikšen delež je dobil iz drugih virov.
Skupna višina sredstev ne sme preseči 15%
upravičenih stroškov investicije,
– pisno izjavo, da prosilec subvencije
v obdobju treh let ni dobil državne pomoči
oziroma če jo je, da ta ni presegla 100.000
EUR po pravilu de-minimis.
Po potrebi lahko komisija naknadno zahteva še dodatno dokumentacijo.
4. Pogoji pod katerimi se dodeli subvencija
Subvencija se podeljuje za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene od decembra
2003 in v letu 2004.
Subvencija se dodeli za kredite z najdaljšo dobo vračanja do 10 let. Subvencionira
se maksimalno 2,5 odstotne točke (60%
subvencije je iz sredstev Občine Borovnica,
40% subvencije je iz sredstev OOZ Vrhnika), do višine kredita 10,000.000 SIT. Kolikor prosilec ni član OOZ Vrhnika, subvencijo
dodeli le Občina Borovnica do maksimalne
višine 1,5 odstotne točke. Delež subvencije
ne sme presegati 50% obresti kredita.
Delež odobrene subvencije obrestne
mere določi komisija za odobritev subvencije in je odvisen od števila prejetih popolnih vlog.
5. Prošnje za dodelitev subvencije kredita s potrebnimi prilogami vložijo prosilci
po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika ali
osebno na sedežu Območne obrtne zbornice Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika, do
30. 9. 2004. V primeru nepopolne vloge, je
to možno dopolniti najkasneje v 8 dneh oziroma do 8. 10. 2004.
6. Komisija za dodeljevanje subvencije
sprejme sklep o dodelitvi subvencije najpozneje do 30. 10. 2004. Sklep se posreduje
posameznemu prosilcu najkasneje v roku
15 dni po sprejemu sklepa.
Potrebne informacije dobijo prosilci na
sedežu Območne obrtne zbornice Vrhnika,
Tržaška 8a, tel. 75-57-740.
Občina Borovnica
Območna obrtna zbornica Vrhnika

Št. 30006-0001/2004
Ob-18309/04
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje (Ur. l.
RS, št. 78/02) objavlja
razpis
o dodelitvi sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Celje
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Celje za leto 2004 v
skupni višini 12,800.000 SIT.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev:
upravičenci do sredstev v tem razpisu
so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini oziroma delujejo na področju kmetijstva na območju
občine.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji za
pridobitev pomoči
1. Ekološka in integrirana pridelava
Višina razpisanih sredstev za ta namen
je 600.000 SIT.
Višina pomoči: stroški kontrole na ekoloških kmetijah do 100% upravičenih stroškov
kontrole.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo vključeno v
integrirano oziroma ekološko pridelavo,
– kontrola izvedena v letu 2004.
Priloge k vlogi:
– odločba o integrirani oziroma ekološki
pridelavi,
– dokazila o plačilu računa za stroške
kontrole v letu 2004.
2. Sofinanciranje ureditve gnojišč in
jam za gnojnico oziroma gnojevko v okolici
Šmartinskega jezera
Višina razpisanih sredstev je 1,500.000
SIT.
Višina pomoči: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev: prednost
imajo upravičenci, ki imajo zemljišča na
zbirnem območju vod, ki se stekajo v Šmartinsko jezero.
Priloga:
– vlogi mora biti priložena ocena možnosti kmetijsko svetovalne službe o obstoju
kmetijskega gospodarstva ter poročilo o
opravljenem delu,
– račun za opravljeno delo,
– lokacijska informacija Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne občine Celje.
3. Apnenje
Višina razpisanih sredstev: 1,000.000
SIT.
Višina pomoči: sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev: prednost
imajo upravičenci, katerih zemljišče leži južno od avtoceste Celje-Ljubljana.
Priloga:
– račun za nabavo apna,
– priporočilo
kmetijsko
svetovalne
službe.
4. Naprava pašnikov
Višina razpisanih sredstev je 500.000
SIT.
Višina pomoči: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 GVŽ/kmetijo,
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– najmanjša površina 1 ha pašnika,
skupna površina ureditve pašnika ne presega 2 ha.
Priloga:
– vlogi mora biti priložena ocena možnosti kmetijsko svetovalne službe o obstoju
kmetijskega gospodarstva ter poročilo o
opravljenem delu,
– račun za opravljeno delo.
5. Sofinanciranje osemenjevanja krav
in telic
Višina razpisanih sredstev je 1,500.000
SIT.
Višina pomoči: 1.000 SIT za osemenitev.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva,
namenjena umetnemu osemenjevanju krav
in telic, se izplačujejo službam, ki imajo
koncesijo za osemenjevanje neposredno
na podlagi izstavljenega računa. Sofinancirajo se stroški v višini 1.000 SIT za prvo
osemenitev krav in telic.
Priloga: k računu je potrebno priložiti
seznam upravičencev-kmetov skupaj z
davčnimi številkami, ter poročila o prvih
osemenitvah.
6. Sofinanciranje naravnega pripusta
konj
Višina razpisanih sredstev: 400.000
SIT.
Višina pomoči: subvencionira se do 40%
upravičenih stroškov pripusta.
Priloga: pripustni list pooblaščene organizacije.
7. Zavarovanje živine
Višina razpisanih sredstev: 500.000
SIT.
Višina pomoči: 3.000 SIT po glavi živine.
Priloga: kopija zavarovalne police za
tekoče leto.
8. Sofinanciranje delovanja društev
Višina razpisanih sredstev: 1,500.000
SIT.
Višina pomoči: subvencionira se do 30%
upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev sredstev: do podpore so upravičena društva in združenja, ki
so registrirana na območju občine oziroma
delujejo na področju kmetijstva v občini.
Priloga:
– finančno ovrednoten program dela društva za leto 2004,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– odločba o registraciji društva,
– število članov, ki so občani Mestne
občine Celje.
9. Prestrukturiranje kmetij in investicije
v tehnološke posodobitve v kmetijstvu ter
investicije v dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa je zagotavljanje ustrezne tehnološke opremljenosti na kmetijah s
ciljem povečanja dohodka na zaposlenega
v kmetijstvu, specializacije in posodobitve
proizvodnje in pridelave na kmetiji, izboljšanje kakovosti, higiene in standarda kmetijskih proizvodov, izboljšanja delovnih razmer na kmetijah, izboljšanje počutja živali
in ravnanja z njimi na kmetijah, izboljšave
na objektih, opremi in strojih za vse vrste
kmetijskih dejavnosti na kmetijah, zmanjšanje onesnaževanja kmetije in pospeševanje
razvoja dopolnilnih dejavnosti.
Višina razpisanih sredstev: 5,300.000
SIT.
Višina pomoči:

– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem
letu za izdelavo poslovnega načrta in projektne dokumentacije, in sicer: za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta;
– sofinancira se do 40% stroškov investicij v ureditev prostorov ter nabavo strojev in
opreme, vendar ne več kot 500.000 SIT za
investicije v nakup kmetijske mehanizacije
in opreme za gospodarska poslopja, oziroma 1,000.000 SIT za investicije v opremo in
ureditev prostorov za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti.
Priloge:
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
pomenu naložbe za razvoj kmetije,
– računi za nakup materiala ali opravljeno delo vezano na naložbo ali nabavo
strojev in opreme oziroma potrdilo o plačilu
računa,
– račun o plačilu projektne dokumentacije oziroma poslovnega načrta (pri sofinanciranju projektne dokumentacije oziroma
poslovnega načrta),
– lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje (če je za naložbo potrebno),
– priloženo potrdilo o registrirani dejavnosti oziroma osebno izjavo, da je v postopku registracije (za dopolnilne dejavnosti).
III. Vsebina vloge
Upravičenci se lahko na razpis prijavijo
z vlogo za pridobitev finančnih sredstev
za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja
kmetijstva v Mestni občini Celje v letu 2004.
Obrazec vloge bo na razpolago na vložišču
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje in na sedežih krajevnih skupnosti.
Upravičenci morajo vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v
tem razpisu.
Obvezne priloge k vlogi so:
1. dokazilo o lastništvu, najemu ali zakupu zemlje,
2. ostala dokumentacija, ki je zahtevana
pri posameznih ukrepih,
IV. Roki za oddajo vlog:
1. Ekološka integrirana pridelava: do
porabe sredstev oziroma do 15. oktobra
2004.
2. Sofinancirnje ureditve gnojišč in jam
za gnojnico oziroma gnojevko, v okolici
Šmartinskega jezera: do 1. septembra
2004.
3. Apnenje: do 1. septembra 2004.
4. Naprava pašnikov: do 1. septembra
2004.
5. Osemenjevanje krav in telic: do porabe sredstev oziroma do 15. novembra
2004.
6. Sofinanciranje naravnega pripusta
konj: do porabe sredstev oziroma do 15. novembra 2004.
7. Zavarovanje živine: do 1. septembra
2004.
8. Sofinanciranje delovanja društev: rok
za oddajo vlog je 30 dni od datuma objave
razpisa.
9. Prestrukturiranje kmetij in investicije v tehnološke posodobitve v kmetijstvu
ter investicije v dopolnilne dejavnosti: do
15. oktobra 2004.
V. Mesto oddaje vlog: vloge sprejema
Mestna občina Celje, Oddelek za finance in
gospodarstvo, na vložišču Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, vsak dan
med 8. in 15. uro ali po pošti na isti naslov.
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Vloge se oddajo v zaprtih kuvertah, s pripisom “ Ne odpiraj – razpis kmetijstvo”.
VI. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 30
dneh po zaključku razpisa.
Dodatne informacije: Mestna občina
Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo
(Milena Čeko Pungartnik, tel. 42-65-768).
Mestna občina Celje
Št. 321-3/2004
Ob-18550/04
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Ur. l. RS, št. 54/00), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
47/03), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur.
vestnik Zasavja, št. 13/03), Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi (Ur. l.
RS, št. 52/04) in Sklepa komisije za kmetijstvo o programu finančnih intervencij za leto
2004 z dne 7. 6. 2004, Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– genetskega potenciala v živinoreji
(umetno osemenjevanje govejih plemenic
in svinj),
– pregledov molznih strojev in naprav,
– urejanja kmetijskih zemljišč (agromelioracije, manjše hidromelioracije, ureditev
pašnikov za pašo govedi, konj, drobnice…),
– programov izobraževanja kmetov in
– dejavnosti društev po programu.
I. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja govejih plemenic in svinj
1. Okvirna višina sredstev: 5,250.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 4 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem
organu (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec št. 1, B obrazec KMG MID (zadnje veljavno), s priloženimi kopijami najmanj treh
potrdil o osemenjevanju živine (krav, telic,
svinj) v letu 2004 pooblaščenih organizacij,
ki opravljajo storitve osemenjevanja živine
v kmečki reji na območju Občine Zagorje
ob Savi.
4. Višina sofinanciranja: 3.500 SIT na
osemenitev za rejce govejih plemenic in
svinj z območja Občine Zagorje ob Savi.
Omenjena sredstva se bodo izplačevala
rejcem do porabe sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako „Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje”.
II. Sofinanciranje pregledov molznih strojev in naprav
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1. Okvirna višina sredstev: 1,100.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci, ki imajo v lasti ali
najemu najmanj 4 ha kmetijskih obdelovalnih površin na območju Občine Zagorje ob
Savi in najmanj 5 krav molznic.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec št. 2, B obrazec KMG MID in račun s
specifikacijo opravljenih storitev.
4. Višina sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov pregledov molznih strojev.
Omenjena sredstva se bodo izplačevala
rejcem do porabe sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
„Ne odpiraj – Javni razpis – Pregledi molznih strojev in naprav”.
III. Urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, manjše hidromelioracije, ureditev
pašnikov za pašo govedi, konj, drobnice…)
1. Okvirna višina sredstev: 2,250.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 4 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem
organu (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec št. 3a oziroma Obrazec št. 3b, B in D obrazec KMG MID, račun oziroma predračun
izvajalca zemeljskih del (izravnava terena,
odstranjevanje grč, nasutje terena, odstranjevanje skalnatih samic, pikiranje skalnatih
samic, ureditev in razširitev poljskih poti in
gozdnih cest, manjše odvodnjavanje, ki ni
poseg v prostor) ali račun nakupa pašne
opreme (koli, izolatorji, žičniki, žice, ipd.)
in materiala (kanalete, pesek, drenažne in
betonske cevi, ipd.), izjava o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
soglasja sosednih lastnikov, kjer je to potrebno (investicija bi vplivala na zemljišče ali
objekt sosednih lastnikov) ter ostale priloge
(posestni list in mapno kopijo, dovoljenje
pristojnega organa, če gre za spremembo
gozdne površine v kmetijsko). Prednost
imajo tisti upravičenci, ki še niso pridobili
nepovratna sredstva za omenjene investicije pod točko III. Vloge se lahko oddajo tudi
v skupnem zahtevku za več upravičencev, z
vso zahtevano dokumentacijo.
4. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska in
gradbena dela izvajalca, stroški materiala:
koli, izolatorji, žičniki, žice, kanalete, pesek,
drenažne in betonske cevi, ipd.), vendar največ do 500.000 SIT na upravičenca na leto.
Višina sofinanciranja za več upravičencev
skupnega zahtevka znaša največ do 30%
upravičenih stroškov celotne investicije.
Omenjena sredstva se bodo izplačevala
rejcem do porabe sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
„ Ne odpiraj – Javni razpis – Male agromelioracije oziroma Pašniki”.
IV. Programi izobraževanja kmetov
1. Okvirna višina sredstev: 800.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev: a) fizične osebe, ki so opravile
izobraževanje oziroma usposabljanje pri
pooblaščeni instituciji s priloženimi računi
in dokazili o opravljenem izobraževanju
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oziroma usposabljanju (certifikat, potrdilo,
licenca, ipd.), Obrazec št. 4b, b) strokovne
službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove, inštitut in drugi izvajalci
izobraževanja ter delavnic), ki organizirajo
izobraževanje in usposabljanje na podlagi
izdelanega programa izobraževanja na območju Občine Zagorje ob Savi in podpisane
letne pogodbe, izvajalci morajo predložiti
dokazilo, da so strokovno usposobljeni za
opravljanje storitev izobraževanja in usposabljanja, Obrazec št. 4a. K računom je
potrebno priložiti poročilo o izvedenem izobraževanju in seznam udeležencev.
3. Višina sofinanciranja:
– za fizične osebe, ki so same plačale
izobraževanje – do 50% stroškov izobraževanja,
– za strokovne službe – do 100% stroškov storitev zunanjih predavateljev in najema prostorov. Omenjena sredstva se bodo
izplačevala fizičnim osebam in organizacijam do porabe sredstev.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
„Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje
kmetov”.
V. Sofinanciranje dejavnosti društev po
programu
1. Okvirna višina sredstev: 775.000 SIT.
2. Upravičenci: registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva, katerih dejavnost poteka na območju Občine Zagorje
ob Savi, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in ne pridobivajo sredstev iz drugih virov
(državni proračun, nacionalne zveze, ipd.).
Prednost imajo društva, ki so registrirana v
Občini Zagorje ob Savi.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec št. 5, finančno ovrednoten program
dela po posameznih postavkah z obrazložitvijo za tekoče leto in finančno poročilo
o delu društva v preteklem letu, potrdilo o
registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
4. Višina sofinanciranja:
– za društva registrirana na območju Občine Zagorje ob Savi – do 50% upravičenih
stroškov,
– za društva, registrirana izven območja
Občine Zagorje ob Savi,
– za območje dveh občin – do 25% upravičenih stroškov,
– za območje treh ali več občin – do 20%
upravičenih stroškov.
Omenjena sredstva se bodo izplačevala
društvom do porabe sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
„Ne odpiraj – Javni razpis – Društva”.
Upravičenec mora vložiti vlogo – ustrezen obrazec (izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu
oziroma razpisni dokumentaciji).
Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev: vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v
sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje
ob Savi ali poslane po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Rok za oddajo
vlog je najkasneje do 15. 8. 2004. Rok za
oddajo dokazil o plačilu posameznih računov, situacij, dovoljenj, ipd. velja do 10. 11.
2004.

Obravnava vlog: pravočasno prispele in
pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala razpisna komisija,
ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog za vse
namene bo praviloma v prvi polovici meseca
za vloge, prispele v predhodnem mesecu.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele
oziroma neustrezno opremljene vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8
dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od
prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog. Upravičenci bodo o izboru obveščeni s
sklepom in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove
na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev tega razpisa.
Kolikor bo na posameznih postavkah
prispelo premalo vlog oziroma zahtevkov,
bodo prosta sredstva prenešena na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih
sredstev.
Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa in vzorce
pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
in vložišču Občine Zagorje ob Savi (pritličje,
soba št. 001, 002, 003) ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 15. ure, ob sredah
od 7.30 do 17. ure, ob petkih od 7.30 do 13.
ure ter na spletni strani http://www.zagorje.si
(pod rubriko Obrazci).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi,
Oddelku za javne finance, soba št. 211, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali
na tel. 03/56-55-713, kontaktna oseba je
Damir Kozolič.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 23/2004

Ob-18660/04

Javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Brezovica za leto 2004
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v Občini Brezovica z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja, ki je po zakonu dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno
ukvarja s športom zunaj vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo
pojavno obliko
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi “Zlati sonček”, “Naučimo se plavati”, “Ciciban planinec” in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih
programov za predšolske otroke. Lokalna
skupnost sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in najem 60 ur objekta
na skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne
programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi “Zlati sonček”, “Krpan”, “Naučimo se plavati”, “Mladina in gore” in drugi
80-urni programi. Občina sofinancira: pro-
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pagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo
občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader
za 80-urne programe v skupinah z najmanj
12 in največ 20 otroki ter do 20% stroškov
za strokovni kader pri tečajih plavanja.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt, strokovni kader,
materialne stroške programa in nezgodno
zavarovanje.
– Športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine je dejavnost
mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe. Sofinancira se strokovni kader in objekt
za 80-urne leten programe v skupinah z najmanj 12 in največ 20 člani.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov. Sofinancira se strokovni kader in objekt za programe od 400 do
1100 ur letno.
2. Športna rekreacija: v program športne rekreacije uvrščamo: 80-urne letne rekreativne programe občanov, planinstvo,
taborništvo, tenis, smučanje, »trim« lige,
šport upokojencev in invalidov in druge občasne rekreativne programe. Sofinancira se
80-urni letni program v višini 30% stroškov
najema objekta, prevoznega sredstva in
strokovnega kadra za vadbene skupine z
najmanj 20 člani.
3. Kakovostni šport: priprave in športna
tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije
ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik
razvoja športa. V okviru teh programov gre
za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih
panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se
sofinancira strokovni kader in najemnina objekta za 320-urne letne programe.
4. Vrhunski šport: priprave in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda. Na
ravni lokalne skupnosti se zagotovi sofinanciranje do 1200 ur programa letno.
5. Razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena
Razvojne, strokovne in naloge skupnega
pomena so:
– izobraževanje strokovnih kadrov – sofinancirajo se stroški izobraževanja v višini
do 50% enkrat letno strokovnemu kadru,
ki realizira v sistem financiranja vključen
program;
– organizacija športnih prireditev – sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe štirih najbolj kakovostnih, množičnih
in odmevnih športnih prireditev v Občini
Brezovica;
– priznanja in nagrade – sofinancirajo se
stroški občinskih priznanj in nagrad športnikom in športnim delavcem;
– informacijski sistem – sofinancira se
stroške izdelave informacijske baze, nakup
tehnologije in vključitev v integralni slovenski športno informacijski sistem;
– nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev in športnih objektov – sofinancira se
nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev
vključenih v izvedbo programa sofinanciranega iz proračuna in zavarovanje športnih
objektov, kjer se ti programi izvajajo.

II. Razpisni pogoji
Na javni razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna društva, vrtec, šole in druga društva, organizacije ali ustanove, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Brezovica,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
– da delujejo v javnem interesu na področju športa,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
ter drugo dokumentacijo, ki jo zahteva
Zakon o društvih in drugi akti s področja
športa,
– da izvajajo program športnih aktivnosti,
ki so vključene v občinski program športa,
ter v njih sodeluje zahtevano število udeležencev,
– da imajo zagotovljen program redne
vadbe najmanj 20 tednov v letu,
– da imajo zagotovljene organizacijske,
kadrovske, prostorske in materialne pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– da so člani Nacionalne panožne športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez,
– da občini redno dostavljajo programe
dejavnosti, podatke o članstvu, poročila o
realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge
zahtevane podatke,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
III. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi
zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so
na voljo na Občini Brezovica, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.
Kontaktna oseba: Boštjan Koprivec, tel.
01/360-17-74.
Prijave programov morajo biti oddane
najkasneje do 20. avgusta 2004, osebno
ali s priporočeno pošto na naslov Občine
Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah z oznako »Javni razpis – Športni
programi 2004«, na hrbtni strani mora biti
naveden naslov kandidata na razpisu.
IV. Postopek obravnave prijav
V roku prispele prijave bo komisija
ovrednotila v skladu z merili in normativi za
vrednotenje športnih programov v Občini
Brezovica (Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Brezovica, Ur. l. RS,
št. 39/02) in v skladu z Letnim programom
športa v Občini Brezovica za leto 2004.
Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali
v naknadno določenem roku dopolniti, sicer
se bo vloga zavrgla.
Vse vlagatelje bo Občina Brezovica v
roku 30. dni pisno obvestila o izidu javnega
razpisa in izbrane izvajalce letnega programa športa pozvala k podpisu pogodbe.
Občina Brezovica
Št. 73/2004
Ob-18310/04
Na podlagi Statuta občine Šentilj (MUV,
št. 15/99) ter na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) župan Občine Šentilj objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v
najem, na Maistrovi ul. 5 v Šentilju
v Slovenskih goricah za poslovne
prostore v skupni izmeri 383,64 m2
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Gre za več poslovnih prostorov, katerih
skupna površina je 383,64 m2.
Poslovni prostori se oddajajo v najem
za opravljanje trgovsko-poslovne dejavnosti ipd. Minimalna najemnina za mesec
maj 2004 je 780 SIT/m2 in se vsak mesec
revalorizira.
Merila, na podlagi katerih se bo poslovni
prostor oddal, če se prijavi za isti prostor več
ponudnikov: dejavnost ponudnika in ponujena višja najemnina. Ponudniki naj v ponudbi navedejo dejavnost, ki jo bodo izvajali in
morebitno povečano najemno ceno po m2.
Ponudniki morajo oddati ponudbe priporočeno po pošti ali osebno, in sicer v zaprti
kuverti, z oznako »Za javni razpis – Oddaja
poslovnih prostorov«, in sicer v 15 dneh od
objave razpisa. Ponudbe se pošljejo na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisano ime in naslov
ponudnika.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
najemna pogodba za nedoločen čas.
Vse podrobnejše informacije o razpisu
dobite v prostorih Občine Šentilj, pri Petri
Pucko, tel. 02/650-62-00.
O izidu razpisa bodo vsi ponudniki obveščeni v 30 dneh po preteku razpisnega
roka.
Občina Šentilj

Javne dražbe
Ob-18317/04
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, na podlagi 80.f člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 39.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), 93. člena Statuta Občine Duplek
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/02-uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta občine Duplek sprejetega na
13. redni seji občinskega sveta, dne 29. junija 2004, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek, ki jo zastopa župan Janez Ribič, tel.
02/684-09-11; faks 02/684-09-28, e-pošta:
obcina.duplek@duplek.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je objekt stare šole na
Vurberku, Vurberk 97, 2241 Sp. Duplek, s
pripadajočim zemljiščem, namenjena poslovno-stanovanjski dejavnosti.
Predmet prodaje so: parc. št.
411/5 dvorišče v izmeri 1719 m2, parc. št.
412/2 sadovnjak v izmeri 1002 m2, parc. št.
412/3 poslovna stavba v izmeri 269 m2 (koristna površina prostorov šole K+P+1 znaša
562,06 m2) in parc. št. 412/4 gospodarsko
poslopje v izmeri 29 m2 vse pripisane vl.
št. 64 k.o. Vurberk. Skupna površina znaša
3019 m2; po izklicni ceni 33,000.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
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pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun
Občine Duplek št. 01226-0100008522,
sklic 00 75256-720099, odprt pri Uradu za
javna plačila Slovenska Bistrica, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe
posebnega postopka. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo dne 4. 8. 2004, v prostorih Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek – Glonarjeva dvorana, s pričetkom
ob 10. uri.
Javna dražba se bo opravila ustno, v
slovenskem jeziku.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so se pravočasno in pravilno prijavile, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo o
njenem plačilu,
– predložijo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o pristopu k splošnim pogojem
javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis overjen pri
notarju,
– predložijo, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju,
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu, pravne osebe predložijo izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
enega meseca,
– predložijo matično, davčno in telefonsko številko.
Vse listine (razen potrdila o vplačani
kavciji, matično, davčno, telefonsko številko) je treba priložiti v izvirniku ali kopijo
listine, overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Kavcija: dražitelji morajo do 2. 8.
2004, do 12. ure vplačati kavcijo, ki znaša za predmet javne dražbe 4,950.000
SIT in se plača na podračun Občine
Duplek št. 01226-0100008522, sklic 00
75256-7141999, odprt pri Uradu za javna
plačila Slovenska Bistrica za namen javna
dražba.
IX. Rok za prijavo
Dražitelji morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje
do 2. 8. 2004 do 13. ure na naslov organizatorja: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, z oznako »Ne odpiraj – javna
dražba za prodajo nepremičnine«. Ponudnik
osebno izroči ponudbo v tajništvu občine.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe.
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Dražitelju, ki uspe (kupcu), se kavcija vračuna v kupnino.
Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, organizator obdrži vplačano
kavcijo.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu: Občina
Duplek, tajništvo, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je 10.000
SIT in se plača na podračun Občine Duplek št. 01226-0100008522, sklic 00
75256-713099, odprt pri Uradu za javna
plačila Slovenska Bistrica, za namen razpisne dokumentacije za javno dražbo.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, obrazec izjave o sprejemanju
splošnih pogojev javne dražbe, osnutek
prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne draže se lahko pridobijo na sedežu Občine Duplek, vsak delovni dan med
8. in 12. uro pri direktorju občinskega urada,
tel. 02/684-09-13 ali svetovalki župana za
pravne zadeve, tel. 684-09-21.
XII. Ogled
Po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ogled nepremičnine, ki je predmet
prodaje, na terenu.

Razpisi delovnih
mest
Št. 212-16/2004
Ob-18308/04
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za statistiko naravnih virov,
okolja, regionalne statistike in geomatiko, v Oddelku za statistično geomatiko
in GIS.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/-ke za zasedbo delovnega
mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 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.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta:
univerzitetna izobrazba – geodezija ali geografija.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo diplome;

Nepremičnina se proda po načelu videno-kupljeno.
XIII. Drugi pogoji
Zemljišče je komunalno opremljeno
glede obstoječega objekta. V kupnini niso
zajeti morebitni novi komunalni priključki
oziroma povečanje obstoječih priključkov
ter priključne takse, soglasja in drugi stroški za izvedbo le-teh. V kupnino je vključen
komunalni prispevek za obstoječ objekt, v
primeru spremembe namembnosti, gradnje
prizidka ali novogradnje, komunalni prispevek za le-to ni vključen in se odmeri v skladu
z Odlokom o komunalnem prispevku v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št.
30/01 in 20/03).
Kupec plača poleg kupnine tudi predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami (fizična oseba davek na promet
nepremičnin, pravna oseba 20% DDV) ter
stroške notarja in zemljiškoknjižnega prenosa.
Prodajalec si izgovarja odkupno pravico na nepremičnini in služnost v korist
prodajalca za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne infrastrukture za nepremičnino, ki je predmet javne
dražbe.
Komisija Občine Duplek, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem župana ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Duplek

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil
pravnomočno obsojen 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ke ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo po
dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer
za čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec/-ka II in svetovalec/-ka I.
Delo bo opravljal/-a v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne statistike in geomatiko, v Oddelku za statistično
geomatiko in GIS.
Izbrani/-a
kandidat/-ka
bo
delo
opravljal/-a v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski
pot 12 in Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-16/2004.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/-tk presojala na podlagi
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dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati/-kami ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega/-tkinega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/tke:
– z obvladovanjem Microsoft Office programov in izkušnjami z uporabo programov:
MapInfo, Imagine ArcInfo ali ArcVieW;
– z delovnimi izkušnjami na področju
Geografskih Informacijskih Sistemov;
– z višjo stopnjo znanja angleškega oziroma nemškega jezika.
Kandidate/-tke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Danijeli Šabić, na tel. 01/234-07-12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 22/04
Ob-18524/04
Zavod za izobraževanje in razvoj AI
– Akademija za inovativnost, Cesta na Brdo
67, Ljubljana objavlja razpis za
honorarne učitelje v programu kozmetični tehnik
za predmete slovenščina, angleščina,
nemščina, italijanščina, umetnost z estetiko,
matematika, zgodovina, geografija, psihologija in komunikologija, informatika, biologija,
fizika, kemija, zdravstvena vzgoja s higieno
in mikrobiologijo, somatologija, kozmetologija, dermatologija, farmakognozija, teorija
kozmetičnih postopkov in praktični pouk.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju izobraževanja. Pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov šole.
Vse informacije lahko kandidati dobijo
na naslovu: Zavod AI, Cesta na Brdo 67,
Ljubljana, tel. 01/25-28-161.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Zavod za izobraževanje AI, Ljubljana
Su 010603/2004
Ob-18528/04
Okrajno sodišče v Litiji, Urad predsednice, 1270 Litija, Jerebova 14, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec, 1 prosto delovno
mesto za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na pravnih delih.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Litiji, Jerebova 14, Litija.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Zainteresirani kandidati morajo k prijavi
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Litiji, Urad predsednice (javni natečaj),
Jerebova 14, Litija.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije javnega natečaja
dobite v uradu predsednice Okrajnega sodišča v Litiji, tel. 01/89-81-226.
Okrajno sodišče v Litiji
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Št. 111-1/2004
Ob-18531/04
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji
Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji
Grad, tel. 03/839-04-40, 839-04-41, faks
03/584-30-12, objavlja prosta delovna
mesta:
– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas s krajšim delovnim časom in vodenjem
pevskega zbora,
– učitelja angleškega pouka z dopolnjevanjem delovnih obveznosti na področju
svetovalnega dela, za določen čas, s polnim
delovnim časom,
– učitelja razrednega pouka (kombinirani oddelek 2. in 3. razreda) za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja razrednega pouka za določen čas s polnim delovnim časom.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje 1. 9. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, z oznako »za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad

4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisa,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta in 8
mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz poznavanja določil Sodnega reda,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od imenovanja
v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednika,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrožno sodišče v Mariboru

Su 010601/04-15
Ob-18534/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) Okrožno sodišče v Mariboru
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
pravosodni sodelavec.
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.

Su 010603/2004
Ob-18535/04
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah objavlja natečaj za uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca za
določen čas, do izvolitve novega sodnika, s polnim delovnim časom.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu: višji
pravosodni svetovalec III, II in I.
Kraj delovnega mesta: Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje (drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku iz
prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče Šmarje pri Jelšah, Urad predsednice sodišča.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo pri vodji urada predsednice sodišča, Mateji Hercl, tel. 03/818-32-53.
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah
Št. 432/04
Ob-18538/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B
in 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Oddelku za medije in avdiovizualno
kulturo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka
bo delo opravljal/a na delovnem mestu
pripravnika/ce, ki se opravlja v uradniškem
nazivu svetovalec/ka 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 in z obvezno oznako na ovojnici: “Prijava
na razpis – pripravnik/ca” ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na internetni strani
Ministrstva za kulturo. Kandidati oziroma
kandidatke 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 oziroma od objave na
internetni strani Ministrstva za kulturo. O izbiri pripravnika/ce bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu/ki,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev 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
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Št. 112-28/04
Ob-18556/04
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
višjega svetovalca v Uradu za okolje.
Naloge uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca se lahko opravljajo v treh
nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec
II, višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne naravoslovne, družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka pa v roku šestih mesecev po sklenitvi
delovnega razmerja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
fotokopijo diplome, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, dokazilo o
nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v
kazenskem postopku.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala kandidate
na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil in
razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
(Kadrovska služba MOPE).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije pridobite na tel. 01/478-72-47
(S. Brumat).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 122-2/2004
Ob-18569/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Upravna enota Laško javni natečaj za
uradniško delovno mesto
višji referent v Oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo ter občo upravo v
Upravni enoti Laško, ki se lahko opravlja
v naziv višji referent III, II ali I.
Pogoji: najmanj višja strokovna izobrazba agronomske, upravne ali pravne
smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit
iz upravnega postopka, štirimesečno poskusno delo.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižnice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,

– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (kolikor ga ima, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi,
opravljenim strokovnim upravnim izpitom
oziroma strokovnim izpitom skladno z Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l. RS,
št. 35/85 – p.b.) ter opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka. Delovno
razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim
časom. Delo se opravlja na lokaciji Mestna
ulica 2, Laško.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
03/733-88-02 – ga. Pinter.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Laško,
Mestna ulica 2, Laško, oziroma na elektronski naslov: ue.lasko@gov.si. Kandidate
bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po preteku
razpisnega roka.
Upravna enota Laško
Št. 290/04
Ob-18579/04
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje prosto kombinirano delovno mesto
kuhar/kuharica – čistilec/čistilka
za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Začetek dela je 20. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02 in
34/03). Prijave in dokazila o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254
Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Ob-18678/04
Skladno z 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih objavljamo javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Naziv, v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec III, II in I.
4. Pogoji za opravljanje dela: najmanj
visoka strokovna izobrazba ekonomske
smeri, državni izpit iz javne uprave, najmanj
5 let delovnih izkušenj.
5. Poseben pogoj: poskusno delo 3
mesece.
6. Dodatna znanja: višje znanje tujega
jezika.
7. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj,
naveden v 4. točki k prijavi priložiti fotokopijo
ustreznega dokazila ter fotokopijo dokazil o
dodatnih znanjih navedenih v 6. točki.
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Nepopolne in prepozne vloge v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za delovno mesto višji svetovalec-DM št. 20«.
9. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
10. Oseba, ki daje informacije: Miran
Vatovec, tel. 30-83-181.
11. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Naloge za katere se delovno mesto
razpisuje se nanašajo na: zagotavljanje
sistema pravilnega in učinkovitega izvajanja ukrepov financiranih v okviru evropskih
strukturnih skladov.
Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo
delo državne administracije in področje regionalne politike ter imajo izkušnje na področju vodenja in izvajanja projektov financiranih v okviru finančnih instrumentov EU.
Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Ob-18681/04
Na podlagi prvega odstavka 109. člena
in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02) Občina Trbovlje objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi občine Trbovlje.
Poleg splošni 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,
– 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 Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v četrti in peti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti 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
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdili bo izbrani kandidat predložil pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občinske uprave občine Trbovlje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni
trg 4, 1420 Trbovlje, v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS, oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati oziroma kandidatke bodo o
izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po
izteku roka za prijavo.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Informacije lahko dobite vsak delovni
dan, tel. 03/563-47-80, Alenka Maček Berger, v času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Št. 363/04
Ob-18682/04
Na podlagi določb 37. ter 62. člena, v
povezavi z 71. členom Statuta in Akta o
sistemizaciji delovnih mest, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto
glavne medicinske sestre Kliničnega
oddelka za nevrofiziologijo, SPS Nevrološka klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika kliničnega oddelka ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kliničnega oddelka za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 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 za
delovno mesto glavne medicinske sestre
Kliničnega oddelka za nevrofiziologijo, SPS
Nevrološka klinika.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Su 0117/2004
Ob-18710/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednice, Tartinijev trg 1,
6330 Piran, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)) – eno prosto delovno mesto
za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev.
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Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330
Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo 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 (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Piranu, Urad predsednice (za javni natečaj), Tartinijev trg 1, 6330 Piran. Elektronski
naslov za prijavo je: mira.perger@sodisce.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 27/2004
Ob-18724/04
Svet javno vzgojno-varstvenega Zavoda
vrtec Prevalje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja za obdobje od 1. 9. 2004 do
31. 12. 2004.
Kandidat, mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00) ter 43. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za odboje
štirih mesecev, začetek dela je 1. 9. 2004
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in delovnih izkušenj pošljite v osmih
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dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JVVZ
vrtec Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na razpis – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
JVVZ vrtec Prevalje
Ob-18725/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Občina Dravograd javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
referent.
Delo se lahko opravlja v nazivih referent
III, referent II, referent I, pri čemer bo izbran
kandidat imenovan v naziv referent III.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
v Referatu za gospodarske dejavnosti in
urejanje prostora.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj srednja izobrazba gradbene,
elektro, strojne ali ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– znanje osnov op. sistema Windows,
MS Office.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti
kandidati ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen 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 prej navedenega
kaznivega dejanja,
– fotokopije dokazil o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
kopijo delovne knjige,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
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.
Naslov za vlaganje prijav: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta referent«. Rok za prijavo je 15 dni od
dneva objave javnega natečaja.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Kandidate, ki
se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo povabili
na razgovor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
bo vročena upravna odločba, drugim kandidatom bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in s 3 mesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja pridobite na Občini Dravograd, na tel.
02/87-83-011.
Občina Dravograd
Št. 111-48/2004/2
Ob-18750/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena
in tretjega odstavka 33. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 9064-39/2004
z dne 17. 6. 2004 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
upravne notranje zadeve v Ministrstvu za
notranje zadeve.
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 družboslovne ali pravne smeri;
– 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;
– 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).
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.
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 notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za upravne notranje
zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve
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,
Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve 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
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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 notranje zadeve
Ob-18755/04
Univerza v Mariboru razpisuje na podlagi
določil Statuta Univerze v Mariboru delovno
mesto
direktorja študentskih domov Maribor.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da imajo VII. ali VI. stopnjo izobrazbe
– pedagoške smeri,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja organizacije in vodenja
zavoda,
– da obvladajo vsaj en tuj jezik.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite do 16. 7. 2004 na naslov: Univerza v
Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s
pripisom »razpis za direktorja ŠD«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Univerza v Mariboru
Ob-18906/04
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)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih
uradniških delovnih mest
1. višji svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z magisterijem ali izkušnjami s področja finančnega poslovanja in bonitete podjetij.
2. višji svetovalec v Oddelku za pravne zadeve, v Službi za splošne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;

– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
3. višji svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
4. višji svetovalec v Oddelku za izvrševanje plačil, v Službi za finance.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
5. svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
6. svetovalec v Referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za
neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
7. pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Sektorju za neposredna plačila.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
8. pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Službi za splošne zadeve.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati 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 alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba (za delovna mesta
pod zaporednimi št. od 1 do 6);
– fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma
strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz
upravnega postopka (za delovna mesta
pod zaporednimi št. od 1 do 6);
– 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.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv
(za delovna mesta pod zaporednimi št. od
1 do 6).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
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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.
Za delovna mesta pod zaporednimi
št. od 1 do 6 bo po dokončnosti odločbe
o izbiri, z izbranim kandidatom sklenjena
pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in poskusnim delom
3 mesece.
Za delovni mesti pod zaporedno št. 7 in 8
bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi, za določen čas trajanja pripravništva,
s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-18910/04
Svet javne agencije Republike Slovenije
za energijo, Svetozarevska 6, 2000 Maribor,
na podlagi 11. in 42. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije Republike Slovenije za
energijo (Uradni list RS, št. 63/04) objavlja
javni natečaj za
direktorja Javne agencije Republike
Slovenije za energijo.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali tehnične smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela javne
agencije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– obvlada angleški jezik,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj
na področju dejavnosti delovanja trga z
električno energijo ali zemeljskim plinom in
– ni v kazenskem postopku za dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Pri izbiri osebe v okviru javnega natečaja za direktorja se bodo upoštevali naslednji
kriteriji:
– strokovnost in usposobljenost osebe
za področje dela javne agencije,
– pretekli rezultati dela,
– ocena skladnosti s programom dela
zastavljenih ciljev z resolucijo o nacionalnem energetskem programu in namenom
delovanja Javne agencije Republike Slovenije za energijo.
Svet javne agencije bo prispele vloge
pregledal, ugotovil njihovo pravočasnost in
popolnost ter predlog imenovanja posredoval ministrstvu, pristojnemu za energijo za
posredovanje v nadaljnji postopek imenovanja Vladi Republike Slovenije.
Na predlog sveta javne agencije bo
izbranega kandidata za direktorja Javne
agencije Republike Slovenije za energijo
imenovala Vlada Republike Slovenije, in
sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
K vlogi je treba priložiti:
1. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
2. fotokopijo diplome,
3. fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
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4. dokazilo o strokovnosti na področju
dela agencije,
5. 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,
6. dokazilo o znanju tujega jezika,
7. dokazilo o delovnih izkušnjah na področju dejavnosti delovanja trga z električno
energijo ali zemeljskim plinom,
8. potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi je potrebno predložiti program
dela in razvoja javne agencije za naslednje
mandatno obdobje.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 8 dni po
objavi javnega natečaja na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za energijo,
Svetozarevska 6, 2000 Maribor s pripisom
»za svet javne agencije – javni natečaj za
direktorja« v zaprtih kuvertah.
Upoštevale so bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Od izbranega
kandidata se bo zahtevala predložitev originalov dokazil.
Kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor
bodo povabljeni na razgovor.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po imenovanju.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik sveta dr.
Franc Žlahtič.
Javna agencija RS za energijo, Maribor
Št. 103-1/04-30
Ob-18912/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino v skladu s 56. in 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02) objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II
ali višji svetovalec I.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki so
določeni s predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo:
– da niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in niso bili ob-

sojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka)
bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Urada RS
za mladino, Štefanova ul. 1, Ljubljana.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 15 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova ul. 1, Ljubljana, s pripisom za
javni natečaj za delovno mesto. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/426-57-01, Barbara Hvastja.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad RS za mladino
Št. 111-80/04-0515
Ob-18915/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 50 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 11-79/04-0515
Ob-18916/04
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 82/94 in 41/95),in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in
24/98), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in
41/95).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-82/04-0515
Ob-18927/04
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94 in 41/95) in skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Ur.
l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in 41/95).
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Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-83/04-0515
Ob-18928/04
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 24/01):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške
pri Sodniku za prekrške Brežice.
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, 50 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-18510/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja na podlagi 29. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je: prostori v mansardi v skupni izmeri
22,31 m2, ki v naravi predstavljajo sobo,
hodnik in sanitarni prostori ter garaža v
izmeri 15,63 m2, vse v vrstni hiši na Tržaški 117 v Logatcu na parc. št. 280.S, k.o.
Gorenji Logatec, kar predstavlja delež v
višini 25,02% ter pripadajoče funkcionalno
zemljišče na parc. št. 75/23 v deležu 6,25%,
last Republike Slovenije. Nepremičnine so
naprodaj nerazdelno.
2. Izklicna cena za nepremično znaša:
4,551.789,80 SIT.
Cena je določena v skladu s cenitvijo,
ki jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, vpisan v register
pri Slovenskemu inštitutu za revizijo Rajko
Srednik, univ. dipl. inž. gr.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trg OF 13, Ljubljana s pripisom: ˝nakup
nepremičnin Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec – ne odpiraj!˝.
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.
5. Ponudniki morajo pred potekom
roka za oddajo ponudb položiti kavcijo
v višini 10% izklicne cene, ki se vplača
na račun Proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.

18 3311-7141998. Ponudnikom, ki po končanem zbiranju ponudb ne bodo uspeli, bo
kavcija vrnjena v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O
najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za vodenje in nadzor postopkov prodaje premoženja.
7. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa in naziv ter
naslov banke za vračilo vplačane kavcije);
– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe);
– potrdilo o plačilu kavcije.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
9. Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju oziroma notarskega zapisa, davka
na promet z nepremičninami in prenosa v
zemljiški knjigi plača kupec.
10. Uspeli ponudnik mora plačati kupnino v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
11. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
12. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javnega zbiranja ponudb
so dostopni na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Urad za investicije, tel.
01/478-42-63, faks 01/478-43-29 (Mitja
Maruško).
13. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi po tel. 01/75-41-240 (Bojan Bogataj, ravnatelj Zavoda za vzgojo in
izobraževanje Logatec).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 320-16/03-03
Ob-18532/04
Občina Majšperk v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Majšperk št.
320-16/03-03 z dne 27. 11. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
ki ga tvorita parcelni številki 260/46 pašnik v
velikosti 56 m² in 1426/4 pot v izmeri 72 m²,
obe pripisani pri vložni št. 317 k.o. Skrblje.
II. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
nahaja v ureditvenem območju P19-P1 naselja Breg in je predvideno za potrebe obrtne dejavnosti. Izhodiščna vrednost znaša
346.824 SIT plus 20% DDV.
III. Ponudbo za nakup zemljišča lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Ponudniki za nakup zemljišča svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 20. 7. 2004, na naslov:
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup zemljišča«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma
oddati na Občini Majšperk, sprejemna pi-
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sarna, najkasneje do zaključka delovnega
časa.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji).
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk, dne 20. 7. 2004 ob 15. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Majšperk.
VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
VII. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb in plačilo računa za kupljeno zemljišče.
VIII. Plačilo zemljišča se opravi na osnovi izstavljenega računa, ki vsebuje tudi zakonsko predpisan DDV.
IX. Kupec zemljišča, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati tudi
stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
kupnine in sklenitvijo pogodbo o prenosu
zemljišča.
X. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
XI. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kontaktna oseba Tatjana
Varžič.
Občina Majšperk
Št. 39/2004
Ob-18673/04
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v
postopku prodaje komunalno opremljenih
zemljišč v industrijsko obrtni coni Neverke
zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC
Neverke (v nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta občine Pivka št. 03201/2003
z dne 21. 5. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju
industrijsko obrtne cone Neverke za
potrebe industrije in obrti
1) Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 1, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/10 k.o. Stara Sušica
v izmeri 1579 m2,
– izklicna cena je 9,395.050 SIT;
– gradbena parcela št. 2, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/9 in 3534/9 k.o. Stara Sušica v izmeri 1780 m2 in 32 m2 (skupaj
1812 m2),
– izklicna cena je 10,781.400 SIT;
– gradbena parcela št. 3, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/8 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5159 m2,
– izklicna cena je 30,696.050 SIT;
– gradbena parcela št. 4, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/7 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5387 m2,
– izklicna cena je 32,052.650 SIT;
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– gradbena parcela št. 5, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/6 k.o. Stara Sušica
v izmeri 2179 m2,
– izklicna cena je 12,965.050 SIT;
– gradbena parcela št. 6, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/5 in 3566/3 k.o.
Stara Sušica v izmeri 2210 m2 in 192 m2
(skupaj 2402 m2),
– izklicna cena je 14,291.900 SIT;
– gradbena parcela št. 7, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/14 k.o. Stara Sušica
v izmeri 2804 m2,
– izklicna cena je 16,683.800 SIT;
– gradbena parcela št. 8, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/15 k.o. Stara Sušica
v izmeri 1738 m2,
– izklicna cena je 10,341.100 SIT;
– gradbena parcela št. 9, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/17 k.o. Stara Sušica
v izmeri 1370 m2,
– izklicna cena je 8,151.500 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka max. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2) Na javnem razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki in pravne osebe
kateri morajo predložiti izpis iz evidence
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši kot 30 dni.
3) Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4) Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka št.
01291 – 0100016298, s pripisom “Za javno
zbiranje ponudb”. Varščina mora biti vplačana do roka 26. 7. 2004, ki velja za oddajo
ponudb. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6) Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 26. 7. 2004 do 11 ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7.
2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7) Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. Ponujena cena, največ – 80 točk,
2. Glede na obseg površine nakupa, največ – 20 točk.
1) Točke so – (ponujena cena / najvišja
ponujena cena) × 80
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2) Točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh se stikajočih parcel – 5
točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
– 10 točk,
– nakup nad 7500 m2 – 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot tri krat presegajo posamezno parcelo,
za katero je bila oddana druga ponudba ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8) Pri nakupu nad 7500 m2 je možen
odlog plačila 40% kupnine za dobo največ
18 mesecev. Za znesek odloga se za dobo
odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni
obrestni meri. Obresti po tem odstavku se
plačujejo na 6 mesecev. Znesek odloga
mora kupec pred podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv.
9) Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena.
11) O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12) Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki
na spletni strani http://www.pivka.si in na
Občini Pivka vsak delavnik od 9. do 10.
ure pri kontaktni osebi prodajalca Dušanu Kristan ali na telefon 05/721-01-11,
041/688-612, faks 05/721-01-02, e-pošta:
dusan.kristan@pivka.si
Občina Pivka
Ob-18907/04
Na podlagi določb Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda osrednje splošne knjižnice
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 83/03) in 60. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na
podlagi sklepa Komisije za razpis pri svetu
knjižnice Pokrajinske in študijske knjižnice
Murska Sobota z dne, 21. 6. 2004 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10,

9000 Murska Sobota, tel. 02/530-81-10,
telefaks 02/530-81-30.
2. Predmet javne ponudbe:
a) oddaja v najem neopremljen poslovni
prostor za gostinsko dejavnost (kavarna,
čajnica, kava bar ali druga oblika bara) v objektu nove Pokrajinske in študijske knjižnice
v Murski Soboti na Zvezni ulici 10, v izmeri
76 m2 in 57 m2 pokrite terase. Najnižja ponujena najemnina ne sme biti nižja kot 182.000
SIT/mesec (10 EUR/m2/mesec) in za teraso
68.000 SIT/mesec (5 EUR/m2/mesec). Najemnina za teraso se bo zaračunavala samo
v času koriščenja le-te.
Poslovni prostor mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi, oblikovno in barvno skladno z opremo v knjižnici, kar na podlagi idejne zasnove predhodno
potrdi Mestna občina Murska Sobota.
Prednost bodo imeli ponudniki z izkušnjami v gostinstvu in organizacijami prireditev s področja kulture, za kar je potrebno
k ponudbi priložiti reference in dokazila. V
gostinsko ponudbo je nujno vključiti vnaprej
pripravljene tople in hladne prigrizke.
b) oddaja v najem neopremljen poslovni
prostor – trgovino, skupne površine 108 m2
za knjigarniško, papirniško, antikvarno ali
drugo dejavnost, ki se navezuje na dejavnost knjižnice ali jo dopolnjuje. Najnižja
ponujena najemnina ne sme biti nižja kot
259.000 SIT/mesec (10 EUR/m2).
Poslovni prostor mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih
dni po opravljeni javni ponudbi. Če pogodba ne bo sklenjena v navedenem
roku, se šteje, da je ponudnik odstopil od
pogodbe. Vzorec pogodbe je na ogled v
Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski
Soboti, Zvezna ulica 10, pri Nadi Zorko,
tel. 02/530-81-20.
4. Način in rok plačila
Najemodajalec bo izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči
mesec, izbrani ponudnik pa je dolžan plačati
najemnino v roku petnajstih dni od prejema
računa na transakcijski račun Pokrajinske
in študijske knjižnice Murska Sobota, št.
01280-6030373058.
Plačilo najemnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza
smeti, varovanja, zavarovanje ustreznega
deleža objekta in morebitne druge stroške,
ki jih z uporabo povzroča najemnik.
Najemnina se začne zaračunavati z
dnem pričetka obratovanja oziroma najpozneje po treh mesecih od sklenitve pogodbe.
5. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin je možen v času razpisa vsak delovni
dan med 12. in 13. uro.
6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasneje
15 dni po objavi do 9. ure na naslov: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota
osebno ali poslane po pošti kot priporočena
pošiljka do 24. 7. 2004 (datum poštnega
žiga).
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba!« in »predmet javne ponudbe: oddaja ponudbe za
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najem poslovnega prostora za gostinsko
dejavnost« (v primeru točke a) ali »predmet
javne ponudbe: oddaja ponudbe za najem
poslovnega prostora za knjigarniško dejavnost« (v primeru točke b).
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za najem iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje
in dosegli enako najvišje število točk, opravila javna dražba. Najmanjši dvig mesečne
najemnine bo 5.000 SIT. Morebitna javna
dražba bo na naslovu: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica
10, 9000 Murska Sobota, dne 24. 8. 2004
ob 9. uri. Višina kavcije, ki jo je potrebno
položiti na transakcijski račun Pokrajinske
in študijske knjižnice Murska Sobota (naveden pod točko 4 te javne ponudbe) pred
začetkom javne dražbe, je ena mesečna ponujena najemnina. Dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, bo kavcija v roku 8 dni po
končani dražbi vrnjena.
7. Merila za izbor
K 2a – poslovni prostor za gostinsko
dejavnost:
1. Cena:
50%
2. Reference:
30%
3. Oblike
izvajanja
gostinske
dejavnosti:
20%
Cena:
Cena se obračuna v točke po naslednji
formuli:
Cena: najvišja ponujena cena/ponujena
cena × 50%
Po tej formuli dobi najvišja cena maksimalno število točk 50, ostale pa ustrezno
manj.
Reference:
Točkujejo se prireditve s področja kulturnih dejavnosti, ki jih je ponudnik organiziral v
zadnji 3 letih pred razpisom in sicer:
– do 5 prireditev
0 točk
– od 6 – 9 prireditev
10 točk
– od 10 – 12 prireditev
20 točk
– 13 in več prireditev
30 točk
Oblike izvajanja gostinske dejavnosti:
– kavarna
20 točk
– čajnica
15 točk
– kava bar
10 točk
– druga oblika bara
5 točk
– ostalo
0 točk
K 2b – poslovni prostor trgovina
1. Cena:
50%
2. Vrsta trgovinske ponudbe:
50%
Cena:
Cena se obračuna v točke po naslednji
formuli:
Cena: najvišja ponujena cena/ponujena
cena × 50%
Po tej formuli dobi najvišja cena maksimalno število točk 50, ostale pa ustrezno
manj.
Vrsta trgovinske ponudbe:
– knjigarna
50 točk
– antikvariat
40 točk
– papirnica
30 točk
– druga dejavnost iz točke 2 b 10 točk
8. Pogoji za oddajo ponudbe:
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega

potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori,
– reference in dokazila o izvajanju gostinske dejavnosti in organizacijah prireditev
s področja kulture (samo za 2 a),
– zasnovo programske in gostinske ponudbe v času najema (samo za 2a),
– izjava o dovolitvi preverjanja o točnosti
navedenih podatkov v ponudbi.
9. Naročnik si pridružuje pravico ustaviti
postopek javne ponudbe. V primeru, da nobena od prispelih ponudb ne bo primerna
za naročnika, naročnik ni vezan, da sklene
pogodbo.
Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota
Ob-18911/04
Na podlagi 29. 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 Šempeter-Vrtojba z
dne 1. julija 2004 Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri
Gorici, razpisuje
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naročnik: Občina Šempeter-Vrtojba,
Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, tel. 05/335-10-00.
2. Predmet javne ponudbe: prodaja
zasedenega enosobnega stanovanja v II.
nadstropju stanovanjske stavbe v Šempetru pri Gorici, Ul. Ivana Suliča 18A, v
izmeri 44,24 m2, s kletjo v izmeri 3,42 m2.
K stanovanju spada tudi sorazmerni del
skupnih prostorov stavbe in funkcionalnega
zemljišča. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 9,385.000
SIT. V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec, ostale stroške v zvezi
s to pogodbo nosi prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno-kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
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c) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
prodajalca Občine Šempeter-Vrtojba, št.
01383-0100014409. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora
najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku
3 dni od obvestila o prejeti najvišji ponujeni
ceni.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 26. 7. 2004 do
12. ure na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu
varščine.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki se
prodaja, na Občini Šempeter-Vrtojba, Cesta
goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, pri Negovanu Božiču, tel. 05/335-10-00.
Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 2
Ob-18318/04
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM,
Dupleška cesta 41, – v stečaju, Maribor, na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 18. 6. 2004,
opr. št. St 158/2003, objavlja
prodajo nepremičnega in premičnega
premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem ponudb
in prodajo najugodnejšemu ponudniku,
in sicer:
1. Premično premoženje v Ribarnici
SOM, Dupleška 41, Maribor (hladilna vitrina
in komora, ledomat, kompresorji, klimatska
naprava, elektronska in navadna tehtnica,
osebni računalnik ABAK s tiskalnikom, zamrzovalna skrinja, prodajni pult, registrska
blagajna, pomivalno korito s strojčkom za
mletje odpadkov, garderobna omara in
police, hladilna omara, senčnik, svetlobni
napis, bojler in sesalec za prah) po najnižji
ceni 250.000 SIT.
2. Idealni del 1/3 celote sklopa stanovanjskih objektov s poslovnim prostorom
na Dupleški cesti 41, Maribor, k.o. Brezje, vl. št. 29, parc. št. 475, po najnižji ceni
6,000.000 SIT. (Celoto predstavlja dvorišče v izmeri 509 m2, stanovanjska stavba
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112 m2 in gospodarsko poslopje 35 m2) pod
naslednjimi pogoji:
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po tej objavi na Okrožno sodišče v Mariboru, s pripisom “stečaj
Ratajc Branko s.p., ponudba za odkup – ne
odpiraj”.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti notarsko overjeno izjavo, s katero pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane izklicne cena na TRR prodajalca št. 04515-0001034043 odprt pri Novi
KBM. Varščina se izbranemu ponudniku po
odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim
morebitnim ponudnikom pa brez obresti
vrne v treh delovnih dneh po izbiri najboljšega ponudnika.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 5 dneh od dneva, ko je potekal rok za
zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 10 dneh od
prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati
v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na
račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe, ali ne plača v
celoti kupnine v predvidenem roku, se smatra, da je odstopil od nakupa in je pogodba
razveljavljena po samem zakonu, varščina
pa se mu ne vrne in zapade v korist stečajne
mase. Vse stroške, davčne in druge dajatve
plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu “videno – kupljeno”.
Podrobnejše informacije o premoženju te
o ogledu premoženja dobite vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po tel. 02/420-02-04.
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM
– v stečaju, Maribor

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-32-21102-558/2003-17 Ob-18305/04
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 Žonta Dominika,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Žonta Dominiku, roj. 28. 4. 1952, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Viška cesta 67, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-754/2003-8 Ob-18306/04
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 Čelebić Edina,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Čelebić Edinu, roj. 12. 4. 1981, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Preglov trg 10, 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. 2/05-32-21102-252/2003-10 Ob-18313/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Pogačar Metko,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pogačar Metki, roj. 30. 9. 1950, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Prešernova cesta 13, 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. 20900-1/04-21213
Ob-18314/04
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 Dolen Boga, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Dolen Bogu, roj. 23. 12. 1950 Ljubljana,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Trzinu, Za hribom 26, 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. 209-48/2004
Ob-18315/04
Upravna enota Litija na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Jovi-

šić Matjaža, sedaj neznanega prebivališča
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Jovišić Matjažu, roj. 6. 11. 1972, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Dolnji vrh
12, Primskovo se postavi Marija Ljubi, delavka Upravne enote Litija.
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. 226-405/2003-1224
Ob-18316/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-1/2004 z dne 10. 6. 2004 na podlagi
131. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP, Uradni list RS, št. 30/98, 33/00
– odl. US: U-I-213/98 (39/00 – popr.), 49/00
– sklep US: U-I-206/99-22, 61/00, 100/00 –
odl. US: U-I-206/99-26, 21/02, 54/02 – odl.
US: U-I-119/99-30 in 67/02) in na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi odvzema vozniškega dovoljenja
Bogomiri Kuhelj, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Žužemberk, Dolga vas
32, naslednji sklep:
Bogomiri Kuhelj, roj. 16. 12. 1957, z
zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu
Žužemberk, Dolga vas 32, se v postopku
odvzema vozniškega dovoljenja postavi
začasna zastopnica Marta Strojin, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki jo bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali stranka sama oziroma
njen pooblaščenec.
Št. 321-1/2004-0401
Ob-18522/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni zadevi nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Moščanci, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskemu udeležencu, Banfi Mirku, Srbija, se
postavi Štefan Banfi, Moščanci 36.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku
oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke
ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-48/2004
Ob-18529/04
Upravna enota Litija na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
za Jovišić Matjaža, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Jovišić Matjažu, roj. 6. 11. 1972, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu: Dolnji vrh
12, Primskovo, se postavi Marija Ljubi, delavka Upravne enote Litija.
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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. 215-2/2004
Ob-18533/04
Upravna enota Jesenice, Oddelek za
upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Slavka
Habiča, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča se stranki Slavku
Habiču, rojenemu 31. 10. 1946 v Ljubljani,
državljanu Republike Slovenije, s prijavljenim stalnim prebivališčem Smokuč 39, za
začasnega zastopnika postavi njegovega
brata Stanislava Habiča, s stalnim prebivališčem Radovljica, Langusova ulica 31.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-209/2002-06-16
Ob-18575/04
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice s šifro 123-11/92-2 z dne 29. 10. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Tomislava Verderberja, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Tomislavu Verderberju, rojenemu 9. 10. 1968,
s prijavljenim stalnim prebivališčem Žiganja
vas 9, Tržič, se postavi Marjeto Erjavec, delavko Upravne enote Tržič.
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.

Evidenca statutov
sindikatov

davi, Slomškovo naselje 7, z dnem izdaje
odločbe o hrambi iz 1. točke izreka postane
sindikat pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-25/04-8
Ob-18307/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 28. 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 Kemira,
kemična industrija d.o.o., Ob železnici
14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Kemira) in Belinka KTM d.o.o., Ob železnici
14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Belinka KTM), skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
Kupoprodajne pogodbe o poslovanju in
sredstvih, na podlagi katere bo družba Kemira pridobila nadzor nad lastninsko pravico
in deležem Belinke KTM do sredstev oziroma v sredstvih in do poslovanja oziroma v
poslovanju Belinke KTM.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-18573/04
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom in
Vroči kaj.
Izdajatelj: ČZP Večer d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Uprava: Marko Tišma.
Člani nadzornega sveta: Črtomir Mesarič, Stanko Brglez, Matjaž Rutar, Petrina
Šebart Žižek in Borko De Corti.

Št. 0404-013-3/2004
Ob-18711/04
Statutarni sklep Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije, Območne organizacije Ribnica, ki je bil z odločbo št.
05-PL-013-1-94 z dne 28. 2. 1994 sprejet v
hrambo pri Občini Ribnica pod zap. št. 2, se
z 2. 7. 2004 vzame iz hrambe in izbriše iz
evidence statutov sindikatov.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Št. 024-1/2004
Ob-18715/04
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, urpavne naloge in skupne zadeve, je dne 1. 7. 2004 v evidenco statutov
sindikatov v Upravni enoti Lendava pod št.
53 vpisal Pravila Sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, Dom starejših občanov Lendava, s sedežem v Len-

spremembe cen storitev
za posredovanje informacij o številkah
naročniških telefonov
S 1. 8. 2004 velja nova cena storitve za
posredovanje informacij o številkah naročniških telefonov in znaša 88 SIT za klic (brez
DDV) oziroma 105,60 SIT za klic (z DDV).
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 01/30-214/26-04
Ob-18330/04
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, objavlja
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Objave
gospodarskih družb
Ob-18323/04
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Iskra INVEST, d.d., Ljubljana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vl. št. 1/01355/00, objavlja
obvestilo, da je bila dne 29. 6. 2004 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani
predložena pogodba o pripojitvi prevzete
družbe Iskra SSD, d.o.o., Kranj k prevzemni družbi Iskra INVEST, d.d., Ljubljana, sklenjena dne 29. 6. 2004 v obliki notarskega
zapisa, ki jo je pred tem dne, 28. 6. 2004
pregledal tudi nadzorni svet Iskre INVEST,
d.d., Ljubljana.
Delničarjem družbe Iskra INVEST, d.d.,
Ljubljana sporočamo, da jim je v času od
dneva te objave do dneva zasedanja skupščine družbe vsak delovni dan med 12. in
14. uro na sedežu družbe Stegne 25a, v
Ljubljani omogočen pregled vseh listin iz
drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah, katerih prepis bomo
vsakemu delničarju najkasneje naslednji
delovni dan po prejemu njegove zahteve,
brezplačno izročili.
Iskra INVEST, d.d. Ljubljana
Št. 20-128/04
Ob-18537/04
Upravi družb Oljarica, tovarna olja Kranj,
d.d., Britof 27, 4000 Kranj in Tovarna olja
GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska
Bistrica, v skladu z določili 516. člena ZGD
obveščata delničarje obeh družb, da je za v
četrtek, 19. avgusta 2004 ob 14. uri sklicana skupščina delniške družbe Tovarna olja
GEA d.d. in v četrtek, 19. avgusta 2004 ob
9. uri uri sklicana skupščina delniške družbe
Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d. Na navedenih skupščinah bodo delničarji obravnavali
in odločali o predlogu sklepov za združitev
obeh navedenih družb, ki se izvede s pripojitvijo družbe Oljarica, tovarna olja Kranj,
d.d. k družbi Tovarna olja GEA d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih informativnih pisarn za izvedbo skupščine obeh
družb v skladu z objavljenimi sklici skupščin
na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.
in v dnevniku Večer za družbo Tovarna olja
GEA d.d. dne 9. julija 2004 in v Uradnem
listu RS za družbo Oljarica, tovarna olja
Kranj, d.d. dne 9. julija 2004.
Delničarje obeh navedenih družb v
skladu z določili 516. člena Zakona o gospodarskih družbah obveščamo, da sta
upravi družb, ki se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Mariboru in
Okrožnemu sodišču v Kranju, dne 24. junija
2004 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred tem
pregledala nadzorna sveta obeh družb in
skupni pripojitveni revizor.
Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d., Britof 27, 4000 Kranj in Tovarna olja GEA d.d.,
Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, za
poslovna leta 2002, 2001, 2000, v skladu
z določilom 64. člena ZGD, poročilo uprav
navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poro-

Stran

4738 /

Št.

74 / 9. 7. 2004

čilo o pripojitvi in poročilo nadzornih svetov
družb v skladu z določili 514.a člena ZGD.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled v
skladu z objavljenimi sklici skupščin.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa
listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 516. člena ZGD.
Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d.
uprava – direktor
Božo Dolenc
Tovarna olja GEA d.d.
uprava – direktor
Leopold Turnšek
Ob-18327/04
AGIA družba za investicije d.d., Trstenjakova ulica 5, Ptuj obvešča delničarje in
upnike, da je dne 28. 6. 2004 predložila
Okrožnemu sodišču na Ptuju kot registrskemu sodišču delitveni načrt. Delitev bo izvedena z oddelitvijo – prenosom posameznih
delov premoženja Agia, d.d. kot prenosne
družbe na novo kapitalsko družbo Agroin,
d.o.o., Ptuj.
Delničarjem bo mesec dni pred skupščino na sedežu družbe omogočen pregled listin iz drugega odstavka 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah (delitveni
načrt, letno poročilo prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, poročilo uprave o
delitvi in poročilo o reviziji delitve – v primeru, če se poročilom delničarji ne bodo
odpovedali ter poročilo nadzornega sveta
o pregledu delitve), ki bodo predložene tudi
na skupščini. Delničarji bodo na skupščini
obveščeni o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine.
Delničarji in upniki imajo pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega načrta, ki
ga bo prenosna družba izročila najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu zahteve.
Agia, d.d.
direktor Albert Kekec
Ob-18563/04
Družba MAKO Podjetje za turizem,
zunanjo trgovino in špedicijo Nova Gorica d.o.o., Bevkov trg 6, matična številka
5337780 v skladu s 533.f členom ZGD objavlja besedilo o predložitvi delitvenega načrta po katerem se družba deli z oddelitvijo
s prenosom posameznih delov premoženja
na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi
zaradi oddelitve.
Delitveni načrt je bil predložen Okrožnemu sodišču v Novi Gorici dne 30. 6. 2004.
Upniki družbe imajo pravico, da se jim na
njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po njihovi zahtevi brezplačno da na
razpolago prepis delitvenega načrta.
MAKO d.o.o. Nova Gorica

Razširitev dnevnega reda
Ob-18918/04
Uprava družbe SGP Kograd – IGEM
Dravograd, d.d. v skladu z določili 284. in
286. člena ZGD objavlja razširitev dnevnega reda 7. seje skupščine delniške družbe
SGP Kograd – Igem Dravograd, d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
2. 7. 2004.
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Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. kot delničar družbe SGP Kograd – IGEM Dravograd, d.d. na
podlagi 284. člena ZGD in v skladu s 286.
členom ZGD zahteva, da se dnevni red 7.
seje skupščine družbe SGP Kograd – IGEM
Dravograd, d.d., sklicane za dne 5. avgust
2004, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 72 z dne 2. 7. 2004, razširi z novo dodatno točko, in sicer:
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih, skladno s
prvim odstavkom 67. člena Zakona o prevzemih, skupščina družbe imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 111.
Obrazložitev
Zaradi obširnosti obrazložitve podane
razširitve dnevnega reda se ta ne objavlja
in bo delničarjem posredovana na zasedanju skupščine.
SGP Kograd – IGEM Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez

Sklici skupščin
Ob-18326/04
Preklic
Uprava družbe Izbira Laško d.d., Trubarjeva ulica 4, Laško, objavlja preklic sklica 10. skupščine družbe Izbira Laško, d.d.,
ki je bila sklicana za 20. 7. 2004 ob 11. uri
v prostorih družbe. Sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 66, dne 18. 6. 2004,
stran 4175. Nov sklic bo objavljen v skladu
z določbami statuta in ZGD.
Uprava družbe
Izbira Laško, d.d.
Ob-18511/04
Preklic
Uprava družbe Polzela, d.d., preklicuje
sklic 9. skupščine družbe Polzela tovarna
nogavic, d.d., sklicane na dan 15. 7. 2004
ob 12.30 na sedežu družbe Polzela 171,
Polzela, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-18320/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20.,
21. in 22. člena statuta družbe Pomurska
založba d.d., Lendavska 1, 9000 Murska
Sobota, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska
Sobota,
ki bo dne 10. avgusta 2004 ob 9. uri na
sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gyergyek Janeza, za preštevalca glasov pa Mičev Cvetko in Rocner Katjo.
Seji prisostvuje pristojni notar.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2003 in revizijskega poročila za leto 2003.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2003.
Predlog sklepa k točki a): na predlog
uprave ostane bilančni dobiček poslovnega leta v znesku 4,799.830,67 SIT nerazporejen.
Predlog sklepa k točki b): na predlog
uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz
leta 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizorska hiša Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu pri Anici Tratnjek vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Št. 152/2004
Ob-18321/04
Na podlagi določil statuta družbe Varnost Vič, Varovanje premoženja d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Varnost Vič, varovanje
premoženja, d.d. Koprska 94, Ljubljana,
ki bo dne 9. 8. 2004 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa – izvolijo se:
– za predsedujočega skupščine: Borut
Savič,
– za preštevalca glasov: Ivan Klemen in
Barbara Bobek,
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
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ročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
ter jima podeli razrešnico.
3. Seznanitev skupščine z novima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
novima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev, ki sta:
a) Lovše Zvonko in
b) Kušar Franc.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom
letnega poročila za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo 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 zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Varnost Vič, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-18322/04
Na podlagi 6.3 člena Statuta družbe
Iskra INVEST, d.d. sklicuje uprava
9. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 12. 8. 2004 ob 14. uri v
sejni sobi družbe, Stegne 25a v Ljubljani z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
njej navzoč notar.
Predlog sklepa: izvoli se:
– predsednika skupščine – Jožeta Godca,
– dva preštevalca glasov – Vinka Kostena in Ireno Šubert.

2. Seznanitev z Letnim poročilom Iskre
INVEST, d.d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2003.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2003 v višini 115,446.871,25 SIT, ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata sedanjima
članoma nadzornega sveta, z dnem 13. 12.
2004, v nadzorni svet izvolita naslednja
člana:
– Jože Godec in
– Janko Japelj.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 2004 za revizorja
imenuje revizijska družba Texima-Konta,
d.o.o., Moste 74b, Žirovnica.
6. Sklepanje o pripojitvi družbe Iskra
SSD, d.o.o. k družbi Iskra INVEST, d.d.
a) soglasje k pripojitvi,
b) soglasje k pogodbi o pripojitvi,
c) imenovanje zastopnika za prevzem
delnic.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se daje soglasje k pripojitvi družbe Iskra SSD, d.o.o. k družbi Iskra INVEST, d.d.
b) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi Iskra SSD, d.o.o. k družbi Iskra INVEST,
d.d.
c) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se za zastopnika prevzema delnic
imenuje Centralna klirinško depotna družba,
d.d., Ljubljana.
7. Sklepanje o povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi pripojitve družbe Iskra
SSD, d.o.o.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital družbe
poveča, zaradi pripojitve družbe Iskra SSD,
d.o.o., za 272,747.000 SIT, z izdajo 272.747
navadnih delnic po nominalni vrednosti
1.000 SIT. Po povečanju znaša osnovni
kapital družbe 411,986.000 SIT.
Gradivo za skupščino, je s predlogi
sklepov delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi
delničarji skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo pisno prijaviti družbi tako, da pisna prijava prispe na
sedež družbe najkasneje do vključno 9. 8.
2004, sicer se nimajo pravice udeležiti
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Št.

74 / 9. 7. 2004 /

Stran

4739

Delničarje prosimo, da pravočasno pridejo na skupščino zaradi evidence.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra INVEST, d.d.
uprava družbe
Ob-18324/04
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d, Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava TIB TRANSPORT, d.d. sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo dne 16. 8. 2004 ob 12. uri v sejni
sobi družbe TIB TRANSPORT, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Danilo
Štemberger, imenuje se preštevalki volilnih
glasov Tanja Kaluža in Danica Gombač.
Skupščini prisostvuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003, seznanitev z Revizorskim poročilom in z Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
Letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z Letnim poročilom za poslovno leto 2003,
mnenjem revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu Letnega
poročila za poslovno leto 2003.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička/izgube in pokrivanja izgube po
predlogu uprave družbe in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za poslovno leto je ugotovljena izguba v skupni višini 97,486.151
SIT; ugotovljena izguba se v celoti pokrije
iz splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.
Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skladno z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
podeljuje razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2003.
4. Spremembe Statuta družbe TIB
TRANSPORT, d.d.
4.1. Predlog sklepa: spremeni se 5.1
člen Statuta družbe TIB TRANSPORT, d.d.
tako, da nadzorni svet sestavljajo trije člani;
dva člana izvoli skupščina družbe.
Spremeni se 5.2 člen Statuta družbe TIB
TRANSPORT, d.d. tako, da interese zaposlenih v nadzornem svetu predstavlja en
član, katerega imenuje Svet delavcev.
4.2. Predlog sklepa: doda se naslednje
dejavnosti družbe TIB TRANSPORT, d.d.:
DH/25.12 Obnavljanje in protektiranje
gum na vozila
G/51.570 Trgovina na debelo oziroma
ostanki in odpadki
G/551.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.12 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
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I/60.220 Dejavnost taksistov
I/60.230 Drug kopenski potniški prevoz
I/63.330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
K/71.110 Dajanje avtomobilov v najem
K/74.600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.
4.3. Predlog sklepa: uskladi se dejavnosti
družbe TIB TRANSPORT, d.d., s Standardno
klasifikacijo dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).
4.4. Predlog sklepa: skupščina družbe
TIB TRANSPORT, d.d., pooblašča nadzorni svet družbe za izdelavo čistopisa Statuta
družbe.
5. Razrešitev članov dosedanjega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se predsednik
in člani nadzornega sveta Zdenko Pavček,
Aleksander Modrijan, Radoš Gregorčič in
Igor Bratina.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta – predstavnika kapitala, se imenujeta
Ivan Klarič in Aleksander Modrijan.
7. Določitev sejnin za predsednika in
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v neto višini
70.000 SIT, za člana nadzornega sveta pa
v neto višini 50.000 SIT.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
finančnega poslovanja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja finančnega poslovanja za poslovno
leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 12. 8. 2004; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu
05/71-41-219.
V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi je možno navesti
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi
podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo
pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine.
Gradivo za skupščino
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB TRANSPORT,
d.d. v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v kadrovski službi, in sicer vsak delovni dan med 10.
in 12. uro od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 14. uri na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB TRANSPORT, d.d.
uprava
Matjaž Pust, univ. dipl. inž. str.
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Ob-18325/04
Uprava družbe na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in člena 7.4
statuta družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v sredo, 18. avgusta 2004 ob 12.
uri v Rdečem salonu Grand hotela Union,
Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: za predsednika skupščine se
za obdobje 4 let izvoli Miha Martelanc, za
namestnika predsednika pa Igor Dolenc.
Izvolita se dve preštevalki glasov: Nada
Zadel in Marica Žun.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo
opravila notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi
letnega poročila in predloga za uporabo
bilančnega dobička in poročilu o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2003
ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila uprave za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto
2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preverbi letnega poročila in predloga za
uporabo bilančnega dobička in poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 2003 ter sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila uprave za leto
2003.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
1. Višina bilančnega dobička družbe
Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2003 znaša
586,612.809,35 SIT.
2. Bilančni dobiček za leto 2003 se uporabi tako, da se:
– za nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 2000 v višini 151,368.576,61
SIT uporaba določi v prihodnjih poslovnih
letih (preneseni dobiček);
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2002
v višini 122.963,58 SIT uporabi tako, da se
izplačajo dividende;
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2003 v višini 435,121.269,16 SIT uporabi
tako, da se:
– izplačajo
dividende
v
višini
219,336.276,42 SIT,
– izplačajo nagrade predsedniku in
članom nadzornega sveta v skupni višini
10,000.000 SIT,
– preostanku čistega dobička v višini 205,784.992,74 SIT uporaba določi v
prihodnjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3. Višina dividende na delnico znaša 660
SIT bruto.
4. Dividende se izplačajo na račune
upravičencev po sprejemu sklepa na skupščini najkasneje do konca koledarskega
leta.
5. Dividende se izplača delničarjem, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
naslednji sklep: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2003.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. za leto
2004 se imenuje Renoma, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za člane nadzornega sveta Dnevnika,
d.d., predstavnike delničarjev, se izvolijo:
– Marjan Božnik,
– Robert Krajnik,
– Bojan Petan,
– Andrej Založnik.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta, ki jih v nadzorni
svet družbe imenuje svet delavcev.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči s 5. 9. 2004, ko dosedanjim članom nadzornega sveta poteče mandat, in
traja 4 leta.
Skupščine se smejo udeležiti delničarji
družbe, vpisani v Centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je do vključno nedelje, 15. avgusta 2004.
Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi
glasovalno pravico na sklicani seji.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na
podlagi pooblastila.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Udeležence prosimo, da se pol ure
pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu
z zakonom ali statutom družbe, razen v
zadevah, v katerih zakon ali statut družbe
predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.
Gradivo za skupščino je od dneva sklica
skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, vsak
delavnik od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa jih oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh po
objavi tega sklica ter s tem upravi omogočijo
pripravo njenih stališč.
Dnevnik, d.d.
uprava
Ob-18329/04
Magistrat International d.d., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, vabi delničarje družbe
Magistrat International d.d. na
letno skupščino,
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ki bo 10. 8. 2004 ob 14. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Kotnikova 28, in bo obravnavala naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2003, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2003 v višini
207,259.929,47 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
3. Razširitev dejavnosti in uskladitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: registrirana dejavnost
družbe se razširi za dejavnosti
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvami
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev
gostom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering).
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2004 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.d., Parmova 53, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo
se vse prijave, ki na družbo prispejo do
vključno 6. 8. 2004. Pooblastilo mora biti
pisno dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
družbe.
Magistrat International d.d.
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ek.
Ob-18331/04
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija Holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
2. skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za predsednika skupščine se izvoli Vlado
Pahor, za preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2004 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.
Če revizorska hiša med letom bistveno
spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega
revizorja.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred sejo.
Modra linija Holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič
Št. 1/2004
Ob-18514/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 31. člena
Statuta delniške družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, sklicujemo
1. skupščino
delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter v
Savinjski dolini,
ki bo dne 12. 8. 2004 ob 10.30, na sedežu
družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, v
sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
– predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2003 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2003.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2003 in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za poslovno leto
2003 znaša 147.581,48 SIT in ostane nerazporejen.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Prijava je pravočasna, če jo družba prejme do vključno 9. 8. 2004.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Stanko Žagar ali Breda Čede) vsak delovni dan
od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica, da jih po 288.
členu ZGD objavi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
12. 8. 2004 ob 11. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini
direktor
Stanko Žagar
predsednik nadzornega sveta
Ladislav Ajdnik
Ob-18525/04
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Hotel Lev
d.d., Ljubljana, Vošnjakova 1 (v nadaljevanju: družba), uprava in nadzorni svet družbe
sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Hotel Lev d.d.,
ki bo v sredo, dne 25. 8. 2004 ob 14.
uri na sedežu družbe, 1000 Ljubljana, Vošnjakova 1, v dvorani Karniola, z naslednjim
dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter določitev notarja.
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli odvetnico Carmen Dobnik.
Izvoli se tri preštevalce glasov na predlog uprave.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe v višini
1.410,327.000 SIT se zaradi prenosa zneska 1.057,746.000 SIT v kapitalske rezerve
skladno s 354. členom ZGD zmanjša za
1.057,746.000 SIT.
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z združevanjem delnic
tako, da se obstoječe 4 delnice v nominalni
vrednosti 1.000 SIT združijo v 1 novo navadno imensko delnico z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
Osnovni kapital po poenostavljenem
zmanjšanju znaša 352,581.000 SIT in je
razdeljen na 352.581 delnic z nominalno
višino 1.000 SIT.
Presečni dan za zamenjavo starih delnic
zaradi združitve delnic je 14 dni po vpisu
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register.
V primeru, da delničar nima toliko delnic, da bi glede na določeno razmerje pridobil eno celo novo delnico, pride do delne
delnice v smislu 339. člena ZGD. Seznam
imetnikov delnih delnic pripravi KDD in ga
pošlje družbi. V primeru, da pride do združitve delnih delnic v rokah enega imetnika ali
tako, da slednji postanejo skupaj solastniki
ene cele delnice, je družba o tem dolžna z
nalogom obvestiti KDD.
Vse novonastale delnice imajo enake
lastnosti kot prejšnje obstoječe delnice.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša 352,581.000
SIT se poveča s stvarnimi vložki za znesek
183,330.000 SIT tako, da po povečanju znaša 535,911.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 183.330 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši s
cesijo terjatev kot stvarnih vložkov naslednjih upnikov:
– družba Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 56, Ljubljana, matična št. 5860695,
s cesijo svoje denarne terjatve do družbe
Hotel Lev d.d. v višini 64,654.769,32 SIT
vplača 49.734 delnic v nominalni vrednosti
49,734.000 SIT;
– družba Zlata moneta I d.d., Strossmayerjeva ul. 30, Maribor, matična št. 1323857,
v njenem imenu in za njen račun Probanka
DZU d.o.o., Strossmayerjeva 30, Maribor,
s cesijo svoje denarne terjatve do družbe
Hotel Lev d.d. v višini 21,551.589,77 SIT
vplača 16.578 delnic v nominalni vrednosti
16,578.000 SIT;
– družba Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva c. 19, Ljubljana, matična št.
5063345, s cesijo svoje denarne terjatve do
družbe Hotel Lev d.d. v višini 15,840.418,48
SIT vplača 12.184 delnic v nominalni vrednosti 12,184.000 SIT;
– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva c. 19, Ljubljana, Kritni sklad ŽZ, matična št. 5063345020 s cesijo svoje denarne
terjatve do družbe Hotel Lev d.d. v višini
45,581.612,37 SIT vplača 35.062 delnic v
nominalni vrednosti 35,062.000 SIT;
– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
c. 19, Ljubljana, Kritni sklad pokojninskega
načrta PN-ZT-01, matična št. 5063345021,
s cesijo svoje denarne terjatve do družbe
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Hotel Lev d.d. v višini 3,232.738,47 SIT
vplača 2.486 delnic v nominalni vrednosti
2,486.000 SIT;
– družba Triglav Steber I, ID, d.d.,
Slovenska c. 54, Ljubljana, matična št.
1313819, s cesijo svoje denarne terjatve do
družbe Hotel Lev d.d. v višini 35,560.123,13
SIT vplača 27.353 delnic v nominalni vrednosti 27,353.000 SIT;
– družba Triglav, Finančna družba, d.d.,
Slovenska c. 54, Ljubljana, matična št.
1313827, s cesijo svoje denarne terjatve do
družbe Hotel Lev d.d. v višini 35,172.194,51
SIT vplača 27.055 delnic v nominalni vrednosti 27,055.000 SIT;
– družba Triglav Naložbe, Finančna
družba d.d. Ljubljana, Slovenska c. 54, Ljubljana, matična št. 1716379, s cesijo svoje
denarne terjatve do družbe Hotel Lev d.d. v
višini 15,474.041,46 SIT vplača 11.903 delnic v nominalni vrednosti 11,903.000 SIT;
– družba MAIS Informacijski sistemi
d.d., Zg. Gameljne 20, Ljubljana, matična
št. 5425760 s cesijo svoje denarne terjatve
do družbe Hotel Lev d.d. v višini 1,265.600
SIT vplača 975 delnic v nominalni višini
975.000 SIT.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
se izključi.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe, ki znaša po poenostavljenem zmanjšanju in po povečanju
s stvarnimi vložki 535,911.000 SIT, se poveča z denarnimi vložki za znesek 70,000.000
SIT in znaša po izvedenem povečanju
605,911.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 70.000 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT in prodajno ceno 1.300 SIT. Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic znaša 70,000.000
SIT, emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic pa 91,000.000 SIT.
Vpisovanje in vplačilo delnic se prične
osem dni po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala družbe v sodni register
in traja 30 dni.
Ob vpisu mora biti vplačanih 25% nominalne vrednosti vsake delnice in celotni
presežek med nominalno vrednostjo in prodajno ceno delnice, ki znaša 300 SIT, kar
pomeni, da mora biti za vsako delnico ob
vpisu skupaj vplačanih 550 SIT.
Preostanek mora biti vplačan na poziv
uprave v roku 14 dni po njenem obvestilu,
da je vpis uspel.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in
dnevnem časopisu »Delo«.
Dosedanji delničarji imajo skladno s 313.
členom ZGD prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu, in sicer v roku 15 dni
od poziva za vpis.
V primeru, da predkupni upravičenci ne
vpišejo in ne vplačajo vseh novih delnic v
roku 15 dni, v drugem krogu do izteka roka
za vpis in vplačilo lahko vplačajo poleg obstoječih delničarjev tudi tretje osebe v smislu
2. točke prvega odstavka 18. člena Zakona
o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1).
Šteje se, da je povečanje osnovnega
kapitala uspelo, če je vpisanih najmanj
80% delnic.

Nove navadne imenske delnice se
skladno s 312. členom ZGD vpisujejo
in vplačujejo s pisno izjavo (pisnim potrdilom) na vpisnih mestih Probanke
d.d. na transakcijski račun družbe št.
25100-9707566158 pri Probanki d.d., Poslovna enota Ljubljana.
V primeru, da vse delnice niso v roku vpisane in vplačane lahko obstoječi delničarji v
nadaljnjem roku 15 dni po preteku roka za
vpis in vplačilo delnic, nevpisane in nevplačane delnice sami prevzamejo in vplačajo
(drugi odstavek 208. člena ZGD).
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Vsaka delnica je navadna imenska in
bo imetniku dajala pravice do udeležbe
pri opravljanju družbe, do deleža dobička
(dividende) in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju družbe.
Novoizdane delnice so prosto prenosljive
in tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
Imetniki novoizdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku za poslovno leto
2004 v višini sorazmerno času od vplačila
do zaključka poslovnega leta.
Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala in novim številom
delnic.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe ter čistopis statuta v
predlaganem besedilu.
6. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2003, mnenja revizijske družbe in poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe
za leto 2003, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preveritve letnega poročila in vodenja
družbe v letu 2003, s katerim skupščino obvešča, da ga je potrdil.
7. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem
letu 2003.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2004 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.
9. Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.
Skupščino družbe se obvesti, da je družba na podlagi prve alinee prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah
pridobila 7000 lastnih delnic.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so
vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 21. 8. 2004
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
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lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom v seznam prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini, se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom pravne osebe iz sodnega registra, ki ni starejše
od 30 dni.
Gradivo za skupščino je na vpogled
delničarjem po objavi skupščine v tajništvu
uprave družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro od ponedeljka, dne 26. 7. 2004 do
srede, dne 25. 8. 2004.
Delničarjem je na vpogled naslednje
gradivo: Letno poročilo, v katerega je vključeno revizijsko poročilo; tekst predloženih
sprememb statuta s predlogom čistopisa
statuta; Izvid o oceni vrednosti podjetja Hotel Lev d.d., ki ga je izdelala družba Sloveneta, d.o.o.; informacija uprave in direktorja
družbe delničarjem v zvezi s predlagano
dokapitalizacijo družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda z obrazložitvijo pisno sporočijo upravi družbe najkasneje v 7 dneh po
objavi sklica seje te skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava in nadzorni svet
družbe Hotel Lev d.d.
Št. 56/2004
Ob-18536/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Oljarica, tovarna olja
Kranj, d.d. uprava družbe sklicuje
9. zasedanje skupščine
delniške družbe Oljarica, tovarna olja
Kranj, d.d.,
ki bo v četrtek, 19. avgusta 2004 ob 9.
uri na sedežu družbe v Kranju, Britof 27, s
sledečim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
navzočnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi: predsednika Marija Horvat in dveh preštevalcev
Nevenka Ravnik in Marjetka Ferlan. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 in revidiranih
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2003; predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta 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 št. 2.1: skupščina se
seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2003, revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2003, s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu druž-

be za poslovno leto 2003 in revizorjevim
poročilom.
Predlog št. 2.2: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
in jima podeli razrešnico.
3. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi delniške družbe Oljarica, tovarna
olja Kranj, d.d. k družbi Tovarna olja GEA
d.d.
Predlog sklepa št 3.1: skupščina daje soglasje k pripojitvi delniške družbe Oljarica,
tovarna olja Kranj d.d., Britof 27, 4000 Kranj,
kot prevzete družbe k družbi Tovarna olja
GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska
Bistrica kot prevzemne družbe. Obračunski
dan pripojitve je 31. 12. 2003.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane pripojitve.
Predlog sklepa št 3.2: skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi delniške družbe
Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d. k družbi Tovarna olja GEA d.d.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu
obe družbi iz prvega odstavka sklepa pod
točko 3.2 dnevnega reda. Podpisan predlog
pogodbe o pripojitvi v notarskem zapisu je
priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št 3.3: za zastopnika za
prevzem delnic v postopku pripojitve se v
skladu z določili pripojitvene pogodbe ter
521/2 člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba
d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa št 3.4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
4. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
z dnem 27. julijem 2004 preneha mandat
članom nadzornega sveta predstavnikom
delničarjev Androjna Romanu, Šega Robertu, Rangus Katri in Zabret Blažu. Na predlog
nadzornega sveta skupščina z dnem sprejema sklepa na skupščini imenuje za člane
nadzornega sveta predstavnike delničarjev
Androjna Romana, Šega Roberta, Rangus
Katro in Zabret Blaža z mandatom do vpisa
pripojitve družbe Oljarica Kranj, d.d. k družbi
Tovarna olja GEA, d.d. Slovenska Bistrica v
sodni register, vendar najkasneje do 31. decembra 2004. Skupščina se seznani z novo
imenovanim članom nadzornega sveta
predstavnikom zaposlenih, ki ga je v nadzorni svet imenoval svet delavcev.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se v primeru, da pripojitev
ne bo vpisana do 31. 12. 2004 za pregled
računovodskih izkazov družbe Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d. za leto 2004 imenuje
pooblaščena revizijska družba prevzemne
družbe, ki jo bo skupščina delniške družbe
Tovarna olja GEA d.d. imenovala za to poslovno leto.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pis-
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no prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d., Britof 27, 4000 Kranj in ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
16. 8. 2004.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sejni sobi družbe in
sicer 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, razen 1. točke, se
glasuje z glasovnicami.
O sklepih pod točkami 1, 2 in 4 dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih glasov. Za sklepe pod točko 3 dnevnega reda
pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
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
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut 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 s predlogi sklepov, ki vključuje: letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2003, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta k letnemu poročilu za poslovno leto
2003 in revizorjevo poročilo, so na vpogled
v tajništvu družbe.
Delničarje družbe v skladu z določili 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah tudi
obveščamo, da je uprava družbe Oljarica,
tovarna olja Kranj, d.d. predložila pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju dne, 24. junija 2004 pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe.
Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, pripojitveni elaborat o pravni in
ekonomski upravičenosti pripojitve družbe
Oljarica, tovarna olja Kranj d.d. k družbi Tovarna olja GEA d.d. na dan obračuna združitve, to je 31. 12. 2003, poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poročilo
o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov družb
v skladu z določili 514.a člena ZGD.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od objave tega vabila dalje
od 10. do 12. ure v tajništvu družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa
listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 516. člena ZGD.
Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d.
uprava – direktor
Božo Dolenc
Št. 3373/04
Ob-18552/04
Uprava družbe Viator & Vektor d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244, na podlagi 283.
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člena Zakona o gospodarskih družbah ter
v skladu z XXIII. členom veljavnega Statuta delniške družbe Viator & Vektor d.d.,
sklicuje
8. redno skupščino
delniške družbe Viator & Vektor d.d.,
ki bo v torek, dne 17. 8. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi upravne zgradbe na sedežu družbe Viator & Vektor d.d. (Dolenjska
cesta 244, 1000 Ljubljana) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta:
Po ugotovitvi sklepčnosti se potrdi
imenovanje predsednika skupščine Franci
Stajnar in imenuje preštevalca glasov. Seji
bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2003.
Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2003 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta:
Na podlagi sprejetega letnega poročila se
sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Viator & Vektor d.d., ki po stanju
na dan 31. 12. 2003 znaša 892,734.721,06
SIT in sicer 99,730.508,35 SIT kot čisti dobiček leta 2003 in 793,004.212,71 SIT kot
preneseni dobiček iz prejšnjih let.
Del bilančnega dobička se v znesku
44,469.360 SIT bruto razdeli delničarjem in
sicer 260 SIT bruto na delnico, pri čemer je
vir za izplačilo dividend nerazdeljen dobiček
iz leta 2000.
Dividende se izplačajo vsem delničarjem, ki so bili dne 13. 8. 2004 vpisani v delniško knjigo pri KDD najkasneje do konca
leta 2004.
Preostali bilančni dobiček v znesku
848,265.361,06 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina v skladu z določilom 282a
člena ZGD potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2003 in jima za leto
2003 podeljuje razrešnico.
4. Odobritev nagrad članom nadzornega
sveta.
Sklep: predlog uprave:
Članom nadzornega sveta se za delo
v letu 2003 izplačajo nagrade v višini
9,000.000 SIT bruto.
Nagrade se izplačajo v gotovini ali delnicah družbe po povprečni nabavni ceni delnice kot tekoči strošek družbe v 30. dneh po
sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Viator&Vektor d.d.
Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Viator & Vektor d.d. v
predlagani vsebini in izdelanem čistopisu.
6. Odstop članov nadzornega sveta
družbe.
Sklep: predlog nadzornega sveta:
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Skupščina ugotovi, da je Tatjana Fink
podala dne 8. 6. 2004 izstopno izjavo iz
članstva v nadzornem svetu družbe, Zoran Boškovič, Viktorija Potočnik in Marjana
Konštantin pa so podali odstopne izjave iz
članstva v nadzornem svetu družbe dne
30. 6. 2004.
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Sklep: predlog nadzornega sveta:
Z dnem 18. 8. 2004 se imenujejo novi
člani nadzornega sveta:
– Zoran Bošković,
– Krešo Puharič.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2004.
Sklep: predlog nadzornega sveta:
Za revizijo poslovanja družbe Viator &
Vektor d.d. se za poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija
d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 13. 8. 2004. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 01/420-33-10. V prijavi se navede
ime in priimek oziroma firmo delničarja,
naslov oziroma sedež delničarja ter število
delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko
navede tudi ime in priimek pooblaščenca
ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi
seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj
s predhodno navedenimi podatki. Pisna
pooblastila morajo pooblaščenci predložiti
najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Viator & Vektor d.d. Ljubljana
uprava
Ob-18564/04
Na podlagi 7.4 točke Statuta družbe Rudis d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje, uprava družbe vabi delničarje na
9. skupščino
delniške družbe Rudis d.d. Trbovlje,
ki bo v četrtek, 26. avgusta 2004, ob 11.
uri na sedežu družbe Trg revolucije 25b,
Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:
skupščina družbe izvoli Gorazda Humarja
za predsednika, Matejo Baš in Bojano Jereb za preštevalki glasov, Mileno Izgoršek
za zapisnikarico in ugotovi prisotnost notarke Marjane Kolenc-Rus.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za
leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:

skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2003, skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12.
2003, ki znaša 42,803.996,03 SIT, prenese
v naslednje obračunsko obdobje kot nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu družbe Rudis za poslovno leto 2003,
s čemer potrjuje in odobrava delo uprave in
nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto
2004 se imenuje revizijska družba Revizijski
center d.o.o., družba za revizijo, Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi.
6. Nagrada članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta se v breme poslovnih
stroškov družbe izplača nagrada za uspešno delo v poslovnem letu 2003 v skupnem
bruto znesku 4,500.000,00 SIT.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se osnovni kapital, ki znaša 599,143.000,00
SIT oziroma ga predstavlja 599.143 delnic
z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT, zaradi prevelikega obsega kapitala glede
na dejavnost družbe zmanjša z umikom
58.455 lastnih delnic nominalne vrednosti
58,455.000,00 SIT, ki jih je družba že pridobila v breme drugih rezerv iz dobička, v
skladu z drugo alineo tretjega odstavka 356.
člena ZGD tako, da po zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic osnovni
kapital družbe znaša 540,688.000,00 SIT.
Uprava in predsednik nadzornega sveta
morata sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala prijaviti za vpis v register.
Za uskladitev statuta s sprejetim sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z
umikom delnic in sprejem čistopisa statuta
se pooblasti nadzorni svet družbe.
8. Pooblastilo upravi za pridobivanje
lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo, da kupi po
določilih osme alinee 240. člena ZGD v roku
18 mesecev 10% lastnih delnic po najnižji
ceni 850,00 SIT za delnico in po najvišji ceni
3.500,00 SIT za delnico.
Lastne delnice sme uporabljati:
– za izplačilo nagrade upravi, nadzornemu svetu, zaposlenim,
– jih ponudi v odkup delavcem družbe in
z njo povezane družbe,
– za umik delnic z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
9. Spremembe poslovnika o delu skupščine družbe Rudis d.d. Trbovlje.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
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Skupščina sprejme spremembe poslovnika o delu skupščine družbe Rudis d.d.
Trbovlje v predloženem besedilu. Uprava
je pooblaščena za izdelavo prečiščenega
besedila poslovnika.
10. Seznanitev skupščine o odpoklicu in
imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep:
Skupščina se seznani, da je Svet delavcev Rudis d.d. Trbovlje je z dnem 3. 6.
2004 odpoklical člana nadzornega sveta, ki
zastopata interese delavcev Janka Dornika
in Marjana Kneza in imenoval člana Marijo
Žlak in Vojeslava Raka z začetkom mandata
3. 6. 2004.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2003, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo za
skupščino družbe s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave,
na sedežu družbe vsak delovni dan v tednu
od 9. do 12. ure od objave do zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
23. 8. 2004 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v sejno sobo. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, in
sicer najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 23. 8. 2004.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne pol ure kasneje
na mestu prvega sklica. Na ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj eno uro pred začetkom
skupščine.
Rudis d.d. Trbovlje
uprava – generalni direktor
Alojz Koncilija, univ. dipl. ek.
Št. 15/2004
Ob-18577/04
Na podlagi 7.5. točke Statuta družbe Unitas armature d.d. Ljubljana, uprava družbe
vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe Unitas armature d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, dne 13. 8. 2004 ob 13.
uri na sedežu družbe, Celovška 224, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Cerar Izidor in Miškovič
Daniela.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj.

3. Seznanitev z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2003,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta ostane bilančni dobiček iz leta 2003 v
višini 162,802.872,02 SIT, nerazporejen.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2003.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se zaradi poteka mandata Logar
Metodu in prošnje po razrešitvi Krumpak
Draga, z dnem sprejema tega sklepa za
obdobje 4 let v nadzorni svet družbe imenujeta Ksenija Gašperšič, univ. dipl. ek. in Ciril
Logar, univ. dipl. prav.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev, ki je
Stane Leskošek.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali 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 tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Unitas armature d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-18671/04
V skladu z 29. členom statuta Agroprogres d.d., Slovenska c. 5, Ljubljana, sklicuje
uprava Agroprogres d.d.
6. skupščino
družbe Agroprogres d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 8. 2004, ob
11. uri v prostorih notarske pisarne notarja
Bojana Podgorška, Tavčarjeva 3, Ljubljana.
Za sejo skupščine Agroprogres d.d.
predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednico skupščine in preštevalko glasov se imenuje Karmen Mavrič.
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2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo.
2.2. Bilančni dobiček družbe za leto 2003
v višini 1,276.476,38 SIT se ne razporedi in
bo o njegovi uporabi odločala skupščina v
naslednjih poslovnih obdobjih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem
letu 2003.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo družbe ali njihovi pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava
prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Gradivo za sejo bo na vpogled v tajništvu družbe R.E. Invest d.d., Stegne 21c,
Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine med
10. in 12. uro.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da
zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Agroprogres, d.d.
direktor
Matjaž Škabar
Ob-18672/04
Direktor družbe Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Murska Sobota, Bakovska
29A, sklicuje
sedmo redno skupščino
delniške družbe Avtobusni promet
Murska Sobota d.d.,
ki bo 19. avgusta 2004 ob 17. uri v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stanislav Ficko, za preštevalki
glasov se izvolita Breda Antalič in Silva
Titan.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s pisnim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2003.
b) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2003 znaša 134,988.938,64
SIT.
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Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se Slovenski razvojni družbi d.d. izplača
dobiček v višini 455.980 SIT, nadzornemu
svetu pa kot nagrada udeležba na dobičku
v višini 54.814 SIT; ostali bilančni dobiček se
prenese v naslednje leto.
c) Direktorju in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe Avtobusni promet Murska Sobota
d.d. za poslovno leto 2005 skupščina imenuje AUDIT družbo za revizijo in svetovanje
d.o.o.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo udeležbo
osebno prijavili na sedežu družbe najkasneje tri dni pred skupščino družbe. Pooblaščenci morajo svoja pooblastila deponirati pri
upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
direktor
Št. 04326
Ob-18679/04
Na podlagi 22. člena statuta družbe
Gradis Strojno prometna operativa, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
skupščino delniške družbe
Gradis Strojno prometna operativa, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 32,
ki bo 12. 8. 2004 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave družbe. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 in poročilom revizorja ter poročilom
nadzornega sveta, odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
se seznani z letnim poročilom za leto 2003
in poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta za leto 2003 za družbo Gradis
SPO d.d.
Predlog sklepa št. 3: potrdi in odobri se
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 ter se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica.
3. Oblikovanje rezerv za odkup lastnih
delnic.
Predlog sklepa št. 4: družba prerazporedi tekoči dobiček iz poslovanja, izkazan na
dan 30. 4. 2004 v višini 364.913 tisoč SIT, v
zakonske rezerve v višini 10% osnovnega
kapitala, kar predstavlja 28.085 tisoč SIT,
v rezerve za odkup lastnih delnic v višini
130.000 tisoč SIT, preostali del dobička v
višini 206.828 tisoč SIT pa družba prerazporedi v druge rezerve iz dobička, vse v
skladu z določili ZGD.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe
pooblašča direktorja družbe, da kupuje
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v sklad lastnih delnic z namenom umika
kapitala in z nameni, določeni v prvi, drugi
in tretji alinei 240. člena ZGD. Vir za pridobitev lastnih delnic so rezerve za lastne
deleže. Direktor družbe lahko izključi predkupno pravico pri nakupu ali prodaji delnic
obstoječim delničarjem. Družba bo kupovala lastne delnice po ceni, ki ne bo višja od
dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice
po izkazanem kapitalu na dan 30. 4. 2004.
Družba bo prodajala lastne delnice po
ceni, ki bo najmanj enak dvakratniku vrednosti delnice po izkazanem kapitalu na dan
30. 4. 2004. Družba oblikuje sklad lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala.
Uprava lahko umakne lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Ta sklep velja 18 mesecev
od sprejema na skupščini družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa št. 6: za pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje
revizorska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.
Predlagatelja sklepov sta direktor in
nadzorni svet, razen pri 4. točki dnevnega
reda, kjer je predlagatelj sklepa nadzorni
svet družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
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 glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe sedem dni pred skupščino
družbe, to je 5. 8. 2004, in ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in
zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo
dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Gradis SPO, d.d.
Iztok Svetin, direktor
Ob-18680/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22,
sklicuje uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,
ki bo v sredo, dne 11. 8. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska
22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica
Abrahamsberg,
– za predsednika verifikacijske komisije:
Igor Vuk,

– za preštevalca glasov: Marija Adamič
in Marija Bambič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2003 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
uporaba bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2003 znaša 60,716.777,93 SIT. Celotni
dobiček se nameni za oblikovanje zakonskih
rezerv.
2.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2003.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: osnovni
kapital družbe INLES, d.d., Kolodvorska 22,
Ribnica, se s sedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 1.387,190.000 SIT, poveča z novim stvarnim vložkom za znesek 37,630.000
SIT tako, da po povečanju osnovni kapital
znaša 1.424,820.000 SIT.
Predmet stvarnega vložka je v skladu s
sklepom Vlade RS št. 403-33/2003-11 z dne
24. 12. 2003 terjatev Republike Slovenije do
družbe INLES, d.d., iz naslova Pogodbe o
kratkoročnem posojilu št. 2111-02-060340
v višini 37,631.822,42 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo novih nematerializiranih 18.815 navadnih imenskih delnic po nominalni vrednosti 2.000 SIT za delnico.
Za nakup novo izdanih delnic vloži
Republika Slovenija svojo terjatev v višini
37,631.822,42 SIT.
Ker je vrednost stvarnega vložka višja od
skupnega nominalnega zneska novih delnic,
se razlika v znesku 1.822,42 SIT razporedi
v kapitalske rezerve družbe (vplačani presežek kapitala).
S tem sklepom se v celoti izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev do
vplačila novih delnic.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe INLES d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe INLES d.d. v predlaganem besedilu in
čistopis statuta.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2004 izbere pooblaščeno revizijsko družbo Boniteta družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., s
sedežem v Velenju.
6. Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sejnine
članom nadzornega sveta se povečajo za
20% tako, da sejnina predsednika nadzornega sveta znaša 48.000 SIT neto, sejnina
članov pa 36.000 SIT neto. Višina sejnin
se enkrat letno (s 1. januarjem) valorizira z
indeksom rasti življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 6. 8. 2004,
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ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje oziroma pooblaščence in zastopnike prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji sporočijo upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letnim poročilom, revizijskim mnenjem in s
poročilom nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z 274.a členom ZGD, revizorjevo poročilo o revidiranju stvarnega vložka, pogodba o konverziji denarnih terjatev v
bodoče delnice št. MG1/2004B.O., poročilo
uprave, spremembe in dopolnitve statuta
družbe in čistopis statuta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe INLES d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak delovnik od 9. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
INLES, d.d.
uprava
Ob-18688/04
Na podlagi 21. in 22. člena statuta delniške družbe Gradis gradbeno podjetje Celje,
d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
VI. sejo skupščine
delniške družbe Gradis Celje, d.d.,
ki bo v soboto, dne 14. avgusta 2004, ob
9. uri na poslovnem naslovu uprave družbe
Gradis Celje, d.d., Bukovžlak 71, Teharje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in preštevalca glasov Igor Vuk in Jana
Trontelj-Golob. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Marko Fink.
3. Sprememba v nadzornem svetu
družbe.
Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da je zaradi smrti članu nadzornega sveta
Kregar Ivanu, predstavniku delničarjev dne
26. junija 2004 prenehal mandat v nadzornem svetu družbe. Na predlog nadzornega
sveta se za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Milan
Forštner. Mandat novo imenovanega člana
nastopi z dnem imenovanja na skupščini in
traja 4 leta.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe tri dni pred zasedanjem skupščine
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Gradis
gradbeno podjetje Celje, d.d., Bukovžlak
71, 3221 Teharje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer 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
in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
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, ki vključuje tudi
predloge sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe v Celju, Bukovžlak
71, Teharje, vsak delavnik od 8. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gradis Celje, d.d.
uprava – predsednica
Lidija Žagar, univ. dipl. ek.
Ob-18697/04
Na podlagi 10. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
družbe Sivent, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 11. 8. 2004 ob 9. uri na sedežu družbe, Železna cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Gregor Godeša, za preštevalko glasov se izvoli Mateja Torbar. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar
iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček
družbe na 31. 12. 2003 znaša 4,279.832,75
SIT. Skupščina odloči, da se bilančni dobiček ne deli. Čisti dobiček v letu 2003
znaša 127,674.136,23 SIT in se v višini
123,394.303,48 SIT nameni za pokrivanje
izgube iz leta 2002.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent,
d.d., Ljubljana za poslovno leto 2004 se
imenuje družba KPMG Slovenija, podjet-
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je za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o. Ljubljana.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri
dni pred skupščino in biti vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 11. 8.
2004. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva razpisa, in sicer vsak delovnik od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Roman Didovič
Ob-18752/04
Na podlagi točke H.C. statuta družbe
Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Celje, Cesta
v Trnovlje 17,
ki bo v torek, 10. avgusta 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje
17, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Darinka Pikl in Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 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: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe
Celjske mesnine d.d. Celje na dan 31. 12.
2003 27,208.010,29 SIT.
Bilančni dobiček se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
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3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo ITEO – Abeceda d.o.o.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi,
da se bo dne 14. 12. 2004 iztekel mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Kovač Marjana,
2. Dajnko Srečkota,
3. But Vinkota,
4. Strniša Vanjo;
za naslednje štiriletno mandatno obdobje
od 15. 12. 2004 dalje.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2003 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 11. in 13. uro v tajništvu
družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana
(vpisani vključno do 31. 7. 2004). Prijava je
možna tudi prek pošte ali faksa, kateremu
pa mora slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi zastopniki izkažejo z
osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z
originalnim pisnim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.

Zavarovanja
SV 422/2004
Ob-18919/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 422/2004 z dne
1. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 8 v izmeri
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87,89 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta revolucije 3, Jesenice, stoječe na parc. št. 522/15, k.o. Jesenice, s pripadajočim solastninskim deležem
na vseh skupnih delih, napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, last
zastaviteljev Vladislava Baše, roj. 27. 11.
1947, EMŠO 2711947500040, stanujočega
Cesta revolucije 3, Jesenice in Elze Baša,
roj. 26. 1. 1952, EMŠO 2601952505042,
stanujoče Cesta revolucije 3, Jesenice,
vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št.
ISP 399/92-G o prodaji stanovanja z dne
16. 12. 1992, 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 28.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.
SV 521/04
Ob-18920/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV
521/04 z dne 15. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 9 v izmeri 52,59 m2, v 2.
nadstropju poslovno stanovanjske stavbe
na Borovški 66 v Kranjski Gori, ki stoji na
parc. št. 24/1 k.o. Kranjska Gora, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 12. 2001, last
Marka Smlatiča, Nove Fužine 33, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnikov Matjaža Krivca,
Trg zbora odposlancev 74, Kočevje, in Benjamine Krivec, Novo Polje c. X/18, Ljubljana Polje, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 18,900.000 SIT s pp.
SV 550/04
Ob-18921/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV
550/04 z dne 29. 6. 2004, je bilo dvosobno
stanovanje št. A21 v drugem nadstropju v
neto izmeri 48,15 m2, z balkonom 4,35 m2,
s kletnim prostorom št. A21 v izmeri 5,40 m2,
v drugi garažni kleti in parkirnim mestom št.
II-24 v izmeri 12,50 m2, v drugi garažni
kleti poslovno stanovanjskega centra Toko
Domžale na naslovu Slamnikarska 3 b v
Domžalah, ki stoji na parc. št. 3983/2 k.o.
Domžale, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 7. 6. 2004, last Ire Zdešar, Cesta na
Brdo 73, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina NLB, Ljubljanska 62, Domžale,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
15,000.000 SIT s pp.
SV 508/04
Ob-18922/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, Ljubljana, opr. št. SV 508/04 z dne
2. 7. 2004, je dvosobno stanovanje št. 08
v izmeri 47,80 m2, v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Zlato
polje 3, Kranj, last dolžnikov in zastaviteljev
Adija Matjačiča, EMŠO 2811965500362,
prebivališče Preddvor, Goričica 2, do 1/3 in
Mojce Močnik, EMŠO 1102969505259, prebivališče Kranj, Gosposvetska ulica 19, do
2/3, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33, 9072 Ludmannsdorf, Republika Avstrija, (številka FN 115070 x trgovinskega
sodišča v Celovcu, enolična identifikacijska
številka 1868063), za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 45.000 EUR s pogodbe-

nimi obrestmi v višini tromesečni Euribor s
pribitkom 4,375 odstotnih točk letno.
SV 385/04
Ob-18923/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 385/04 z dne 13. 5. 2004, je bilo stanovanje številka 8 v skupni izmeri 68,62 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Ulica Staneta Rozmana 1/a, Murska Sobota, stoječi na parceli št. 1052/4, katastrska
občina Murska Sobota, in ga je dolžnica
in zastavna dolžnica Perš Tadeja, EMŠO
1211971505316, Krog, Murnova ulica 3,
pridobila po prodajni pogodbi z dne 28. 4.
2004, od prodajalke Podlesek Lidije, Ulica
Staneta Rozmana 1/a, Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
matična številka 5446546, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 40.400
CHF s pripadki.
SV 547/04
Ob-18924/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 547/04 z dne 22. 6. 2004, je bil poslovni
prostor v neto površini 43,31 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe
v Lendavski ulici 19 v Murski Soboti, stoječe
na parceli številka 246/1 katastrska občina
Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik
Orban Ladislav, EMŠO 2211958500317,
Razlagova ulica 24, Murska Sobota, pridobil po prodajni pogodbi z dne 5. 1. 1996,
sklenjeni s prodajalcema Šinko Marjanom
in Šinko Ireno, Murska Sobota, Finžgarjeva
ulica 1, zastavljen v korist upnice Probanke
d.d., Gosposka ulica 23, Maribor, matična
številka 5459702, za zavarovanje izvršljive
terjatve v višini 1,800.000 SIT s pripadki.
SV 572/04
Ob-18925/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 572/04 z dne 28. 6. 2004, je bilo stanovanje v skupni izmeri 60,58 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Slavka Osterca ulica 10, Ljutomer,
stoječe na parceli številka 1773, katastrska
občina Ljutomer in ga je dolžnica in zastavna dolžnica Benčik Marija, Ljutomer, Slavka
Osterca ulica 10, pridobila po pogodbi o
prodaji stanovanja številka 361-36/91 z dne
13. 11. 1991, od prodajalke Občine Ljutomer, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Maribor, Slomškov
trg 18, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
18.420,88 EUR s pripadki.
SV 353/04
Ob-18926/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 353/04 z dne 30. 6.
2004, je bila stanovanjska enota: stanovanje v stanovanjski stavbi v Kamniku,
Parmova ulica 5/a, št. S16, v II. nadstropju
v izmeri 28,28 m2 in shrambe št. 16/a v izmeri 3,08 m2, v pritličju s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last zastaviteljice, stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 158/7 k.o. Kamnik, zastavljena
v korist upnice Nove LB d.d. Ljubljana, Trg
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republike 2, Ljubljana, mat. št. 5860571, do
dokončnega poplačila kredita, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 29.400
EUR s pp.
SV 2259/2004
Ob-18929/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 2259/2004 z dne 1. 7.
2004, je bilo stanovanje št. 6, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Selanov trg
2 v Ljubljani, ki obsega 61,68 m2 in predstavlja solastniški delež 10,08%, skupaj
s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti
Marice Paradžik, Selanov trg 2, Ljubljana,
EMŠO 1505960505458, ki ga je pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1752/91 z dne 30. 1. 1992,
sklenjene med mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, kot prodajalcem ter Mlakar Tomažem in Paradžik Marico, kot kupcema ter
na podlagi razdružilne pogodbe z dne 5. 5.
2004, sklenjene med Tomažem Mlakarjem
in Marico Paradžik, skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom, zastavljeno v korist upnika
BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.000 EUR s pripadki.
SV 2280/2004
Ob-18930/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2280/2004 z dne
5. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 27 v izmeri
86,68 m2, v 2. nadstropju na naslovu Cesta
talcev 18, Velenje, parc. št. 2710/3, vl. št.
707 k.o. Velenje, v lasti zastaviteljice Matilde
Andročec, Cesta talcev 18, Velenje, EMŠO
1909937505134, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 415/93 z
dne 16. 9. 1993, sklenjene s prodajalcem
Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska 12, Velenje, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
SV 2301/2004
Ob-18931/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2301/2004 z dne
6. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 10 v 1.
nadstropju, s pripadajočo kletjo, v skupni
izmeri 71,30 m2, vse v stanovanjski hiši na
naslovu Opekarna 20B, Trbovlje, parc. št.
192/46, k.o. Trbovlje, v solasti zastaviteljev Jožefa Tomažina, Trbovlje, Opekarna
20B, EMŠO: 0505945500136 in Dragice
Tomažin, Trbovlje, Opekarna 20B, EMŠO:
2602949505129, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 8. 2002 ter
aneksa k navedeni prodajni pogodbi z dne
2. 6. 2004, oboje sklenjeno s prodajalcem
Božidarjem Tomcem, Opekarna 20B, Trbovlje, zastavljeno v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 22.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 1027/04
Ob-18932/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1027/04 z dne 1. 7.
2004, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje 2B-2s, v bruto izmeri 58,60 m2 prodajnih

površin v pritličju objekta B, kletni prostor št.
S8 v bruto izmeri 5 m2 v kleti objekta B in
parkirno mesto št. 26 v kleti objekta B, atrij
v izmeri 20 m2, objekt B leži na parceli št.
465/1 (začasna parc. št. 465/9006), 464/1
k.o. Gameljne, ki je last zastavitelja Nebojša
Drobnjakovića, Klanska ulica 17, Medvode,
na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe, opr. št. SV 566/04 z dne 27. 5. 2004,
sklenjene s prodajalko Artemia d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 158. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18,656.000
SIT s pripadki.
SV 1031/04
Ob-18933/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1031/04 z dne 30. 6.
2004, je bil zastavljen:
a) poslovni prostor št. L 2.15 v izmeri
34,55 m2, v 2. nadstropju objekta A2 v TPC
Lucija – III. faza, ki stoji na parc. št. 5533/1,
k.o. Portorož, skupaj s solastninsko pravico
na skupnih delih, objektih in napravah tega
objekta ter njegovega stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last zastavitelja
Bograd gradbene storitve in trgovina d.o.o.,
Nova Gorica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3. 2003, sklenjene s prodajalcem Boring d.o.o., Ljubljana in
b) poslovni prostor v izmeri 98,90 m2 in
19,20 m2 hodnika, ki se nahaja v sklopu I/C
v prvem nadstropju objekta GTC, Brnčičeva
13, Ljubljana, ki leži na parc. št. 883/1, 885/5
in 881/16, k.o. Črnuče, skupaj s potrebnimi
funkcionalnimi površinami in ustreznimi komunalnimi napravami na tem objektu, ki je
last zastavitelja Sokograd gradbene storitve
d.o.o., Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem Boring
d.o.o., Ljubljana, z dne 24. 3. 2003, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 15. 4. 2003.
Oba poslovna prostora sta zastavljena
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d. Ljubljana, matična št. 5496527,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27,400.701,56 SIT s pripadki.
SV 864/04
Ob-18935/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 864/04 z dne 5. 7.
2004, so bile nepremičnine:
– enosobno stanovanje z oznako št.
D.P.15-5 v pritličju v izmeri 47,85 m2, s
shrambo v izmeri 6,45 m2, v kleti stanovanjske stavbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 79,
– parkirno mesto št. 204 v izmeri
11,75 m2, v objektu garažne hiše v Ljubljani, ob cesti na Brdo (pod objekti A-B-C-D),
pod parc. št. 1251/11, 1251/12, 1251/13,
1251/14, 1251/15, 1251/16, 1251/17,
– parc. št. 1251/95 – dvorišče 24 m2 (v
naravi atrij) vl. št. 3645 k.o. Vič, ki so last
zastaviteljice Berte Popović, roj. 27. 2. 1943,
Cesta na Brdo 79, Ljubljana, zastavljene v
korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.000 EUR s pripadki.
SV 866/04
Ob-18936/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 866/04 z dne 5. 7. 2004, je
bilo stanovanje št. 2 v izmeri 42,45 m2, ki se
nahaja v 1. nadstropju v stanovanjski hiši na
naslovu Tavčarjeva 14, Jesenice, ki je v lasti
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zastaviteljice Vesne Ristanović, Cesta Cirila
Tavčarja 14, Jesenice, zastavljeno v korist
upnika Potočnik Tomaža, Slomškov trg 7,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,200.000 SIT s pripadki.
SV 873/04
Ob-18937/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 873/04 z dne 6. 7.
2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
29/06 v skupni izmeri 68,02 m2, ki se nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Mestni trg 14, Slovenske Konjice,
stoječem na parc. št. 958 k.o. Konjice, vl.
št. 597, ki je v solasti zastaviteljev Ramšak
Janka in Gobec Zlatke, zastavljeno v korist
upnika Potočnik Tomaža, Slomškov trg 7,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pripadki.
SV 877/04
Ob-18938/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 877/04 z dne 7. 7.
2004, je bilo stanovanje (garsonjera) v stanovanjskem bloku v Radovljici, Gorenjska
cesta 31/b, v 5. nadstropju, ki je oštevilčeno
s št. 16 in obsega sobo v izmeri 14,80 m2 in
WC v izmeri 2,90 m2, skupaj torej 17,70 m2,
stanovanje predstavlja solastniški delež
2,40 stotih delov v stanovanjski hiši, ki stoji na parceli št. 284/8, vpisani pri vlož. št.
1186 k.o. Radovljica in je v lasti zastavitelja
Savić Milutina, stanujočega Kališka ulica
17, Kranj, na podlagi kupne pogodbe z dne
3. 8. 1994, zastavljeno v korist upnice Lili
Mihelčič, stanujoče Robova ulica 24, Vir,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3.600 EUR s pripadki.
SV 689/04
Ob-18939/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 689/04 z dne 2. 7.
2004, je nepremičnina, stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske hiše Na Poljanah 41,
Maribor, v skupni izmeri 66,84 m2, ki stoji na
parc. št. 1546/2, pripisani k vl. št. 675, k.o.
Studenci, ki je izključni lastnik Jožef Staršek,
stan. Na Poljahan 41, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 290/93 z dne 17. 7. 1993, izvirnik aneksa
h kupoprodajni pogodbi z dne 26. 8. 1998,
izvirnik darilne pogodbe št. SV 65/2000 z
dne 24. 1. 2000, izvirnik izjave o dovolitvi
obremenitve z dne 28. 3. 2000, izvirnik
dodatka št. 1 k darilni pogodbi z dne 24. 1.
2000, izvirnik sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. 2000/00407 z dne 13. 4.
2000 in izvirnik izjave o dovolitvi obremenitve z dne 30. 6. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Jožefe in Stanka Staršek, oba stan. Na
Poljanah 41, Maribor, v višini 18.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 745/04
Ob-18940/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 745/04 z dne
1. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 28, v IV.
nadstropju, stanovanjski prostori v izmeri
48,02 m2, nestanovanjski prostori v izmeri
28,92 m2, stanovanjskega bloka na na-
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slovu Pohorska ulica 1, v Zrečah, ki stoji
na parc. št. 925/3, pripisani vl. št. 361, k.o.
Zreče, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 10. 2001, sklenjene s prodajalcem Okovič Dejanom, last Majcen Borisa,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 16.000
EUR, kar znaša preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 3,827.420,80 SIT z letno
obrestno mero 6,500% in 5,000% letnimi
zamudnimi obrestmi, z zapadlostjo prvega
obroka na dan 20. 8. 2004 in zapadlostjo
zadnjega obroka na dan 20. 6. 2018.
SV 1267/04
Ob-18941/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1267/04 z dne 6. 7. 2004,
je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje z
oznako S4 v izmeri 89,33 m2, pokritim balkonom v izmeri 18,6 m2, shrambo št. S4 v kleti
v izmeri 5,47 m2, parkirnima garažnima mestoma PM5 in PM6 v izmeri 15 m2 za vsako, z ograjenim atrijem na južni in vzhodni
strani objekta, vzdolž celotnega stanovanja
v izmeri ca. 60 m2, ki se nahaja v pritličju
južnega dvojčka na naslovu Ljubljana, Mladinska ulica v Podutiku v Ljubljani, stoječem
na parc. št. 844/4 in 844/5 k.o. Glince, last
kreditojemalca Željka Vidiča in zastaviteljev
Nevenke Rešetič in Željka Vidiča, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja S4
v južnem dvojčku stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana, sklenjene dne 10. 10. 2002,
med Rešetič Nevenko in Vidič Željkom kot
kupcema in prodajalcem Ganamm d.o.o.,
in sicer v korist kreditodajalke Zveze bank
registrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010,
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR, s
pripadki, ki zapade v plačilo 30. 6. 2014.
SV 803/2004
Ob-18942/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 803/2004 z dne
2. 7. 2004, sta bili nepremičnini, stanovanje št. 20 v izmeri 10,74 m2 in stanovanje
št. 16 v izmeri 28,74 m2, obe na podstrešju
stanovanjske hiše na naslovu Limbuška
cesta 12, Maribor, stoječe na parceli številka 1053, k.o. Studenci, ki sta last družbe
MM-Hidromont d.o.o., Maribor, Zagrebška
20, matična številka 5646251, do celote, zastavljene v korist upnika, družbe Montavar
Metalna Nova d.o.o., Zagrebška cesta 20,
Maribor, matična številka 5736897, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
124,800.000 SIT s pripadki.
SV 934/2004
Ob-18943/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 934/2004 z dne 1. 7.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje štev. 35
v izmeri 84,38 m2, v VII. nadstropju stanovanjske hiše Koroška cesta 118, ki stoji na
parc. št. 1802 katastrska občina Koroška
vrata, last kreditojemalcev in zastaviteljev
Pušnik Uroša, EMŠO 1511974500300,
stanujočega Hotinja vas, Račka cesta 44
in Mojce Šiler, EMŠO 1312977505130,
stanujoče Pesnica pri Mariboru, Pekel 36,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
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njene dne 9. 5. 2004 med Pušnik Urošom
in Šiler Mojco kot kupcema in Korošec
Natašo in Deanom kot prodajalcema, in
sicer v korist kreditodajalke Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010,
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, identifikacijska št. 1870637, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 73.000 CHF s pripadki, ki
zapade v plačilo 31. 8. 2019.
SV 589/2004
Ob-18944/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 589/2004 z dne
18. 6. 2004, je stanovanje št. 23 v izmeri
62,15 m², v I. nadstropju in kletna shramba št. 23 v izmeri 3,64 m², v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Borštnikova ul. 5, ki stoji
na parc. št. 1147/11 k.o. Sp. Radvanje,
last Regvat Bojana in Regvat Maje, obeh
stanujočih Maribor, Dobravska ul. 3, na temelju prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2004,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.480 CHF s pripadki, plačljive v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan plačila.
SV 650/2004
Ob-18945/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 650/2004 z dne
30. 6. 2004, so pisarne št. 126, 125, 121,
120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 111, čakalnica št. A/I., hodnik št. B/I., čajna kuhinja
št. 122, predprostor št. 123, sanitarije št.
123/1 in 124/1, predprostor št. 124, arhiv št.
113, predprostor s sanitarijami št. 112/1 in
112, hodnik št. C/I., sprejemna pisarna št.
12, vhod št. 13, lokal I št. 14, čajna kuhinja
št. 17, predprostor s sanitarijami št. 18, skladišče št. 4, pisarne št. 101, 102, 103, 104,
105, garderoba št. 107, glasbeni arhiv št.
106, hodnik št. 100, čajna kuhinja št. 108,
sanitarije s predprostorom št. 109, sanitarije
št. 109/1, sanitarije s predprostorom št. 110,
sanitarije št. 110/1, pisarna št. 215, arhiv št.
216, pisarne št. 225, 224, 223, 222, 226,
228, arhiva št. 227 in 217, pisarne št. 201,
202, 204, 205, 206, risalnica št. 207, arhiv
št. 208, garderoba št. 109, čajna kuhinja št.
110, sanitarije s predprostorom št. 211, sanitarije št. 211/1, sanitarije s predprostorom št.
212, sanitarije št. 212/1, hodnika E/II in F/II,
v objektu, ki stoji na parc. št. 90/2, pripisani
pri vl. št. 296 k.o. Lenart, last Gimas d.o.o.,
Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva
ul. 19/a, na temelju prodajne pogodbe št.
4/99 z dne 17. 6. 1999 in prodajne pogodbe
št. 3/98 z dne 31. 12. 1998, zastavljene v
korist NLB d.d., za zavarovanje denarnih
terjatev v znesku 118,000.000 SIT s pp. in v
znesku 75,000.000 SIT s pp.
SV 879/04
Ob-19023/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 879/04 z dne 7. 7.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 14 v
skupni izmeri 155,68 m2 – triplex z ateljejem
v II., III. in IV. nadstropju stanovanjskega
bloka v soseski BS 2/1 Zupančičeva jama,
Objekt V2, Hacguetova 4, 1000 Ljubljana,
parc. št. 1763/5, 1763/4 in 1762/1, k.o. Bežigrad in pripadajočo garažo v skupni izmeri 11,5 m2, v III. kleti, št. parkirnega mesta

57/V2, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana, kar
vse je last zastavitelja, na podlagi prodajne
pogodbe št. BS 2/1-V2-694/97 z dne 28. 8.
1997, sklenjene med zastaviteljem in STC
Stanovanjski inženiring, d.o.o. Ljubljana,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini
25,000.000 SIT.
SV 2317/2004
Ob-19024/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2317/2004 z dne 7. 7.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. K10, ki
se nahaja v mansardi stanovanjske stavbe,
označene kot objekt K, v naselju Beli gaj 2,
v skupni izmeri 72,55 m2, z ident. št. 2586/8,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, ki stoji na parc. št.
2033/71, k.o. Dobrova, in garaži št. G10-2
v izmeri 14 m2, na parc. št. 2033/43, k.o.
Dobrova, last Kostja Skoka, stanujočega
Celovška cesta 269, Ljubljana, EMŠO
1102945500361, ki ga je pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. BG 2-K10 z dne
14. 5. 2004, sklenjene z Eurometall trgovina in inženiring d.o.o. Medvode, Žlebe 3E,
matična številka 1196111, kot prodajalcem,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 5. 7.
2004, zastavljeno v korist upnice Zveze
bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
53.000 EUR s pripadki.
SV 913/2004
Ob-19025/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 913/2004 z dne 7. 7.
2004, je enosobno stanovanje v izmeri
48,70 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Mlekarska 14,
Kranj, stoječega na parc. št. 64/16 k.o.
Čirče, ki obsega sobo, kuhinjo, kopalnico,
predsobo in klet ter ustrezen solastniški
delež na skupnih prostorih in napravah
stanovanjskega bloka, last dolžnice Bosiljke Kremenovič, Mlekarska ulica 14, Kranj,
na temelju kupoprodajne pogodbe št. 5033,
sklenjene dne 3. 12. 1996, s prodajalko
Savo d.d. Kranj, zastavljeno v korist upnika
Hippa, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
6,400.000 SIT s pripadki.
SV 317/2004
Ob-19026/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 317/2004 z
dne 6. 7. 2004, je stanovanje št. 3, v skupni izmeri 60,41 m2, ki je locirano v pritličju
stanovanjske hiše – bloka, v Kajuhovi 2,
Slovenske Konjice, last Ramšak Emila, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,640.000 SIT s pp, v korist Banke
Celje d.d., Celje.
SV 617/04
Ob-19027/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa dodatka k sporazumu o
ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah po 142. členu stvarnopravnega zakonika, SV 617/04 z dne 7. 7. 2004, notarja Marka Finka iz Celja, sta bila poslovni prostor št.
P 01 v izmeri 18,50 m2 in poslovni prostor P
02, v izmeri 67,50 m2, oba v pritličju objekta
A, poslovne stavbe poslovno trgovskega ga-
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ražnega objekta Celeiapark v Celju, ki stoji
na parc. št. 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2204/1,
2212, 2217/2, 2217/1, 2219/1, k.o. Celje in
parc. št. 1625 in 1762/2, k.o. Spodnja Hudinja, ter parc. št. 1619/4 in 1732, k.o. Spodnja Hudinja, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe št. 3157/A – P01 in P02 z dne
23. 6. 2003, med prodajalcem Celeiapark
d.o.o., Aškerčeva 15, 3000 Celje ter Lorbek
Jožefom, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 70.557,87 EUR preračunano
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila s pripadki,
napram dolžniku Lorbek Jožefu.
SV 618/04
Ob-19028/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 618/04 z dne
7. 7. 2004, notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, je bilo enoetažno štirisobno
stanovanje M2, ki obsega v 5. etaži dnevni
prostor s kuhinjo, spalnico, dve otroški sobi,
kopalnico z WC, sanitarije in hodnik, v kletni
etaži pa še kletno shrambo in parkirno mesto št. 13, s skupno površino 126,51 m2, v
objektu K1, ob Ljubljanski cesti 18c v Celju,
ki stoji na parcelah št. 682/1, 683/2, 684,
k.o. Celje, s pripadajočim solastnim deležem do 274/10.000 na parcelah št. 682/1,
683/2, 684, k.o. Celje, ki so skupni del stavbe Ljubljanska cesta 18a, 18b in 18c, z
identifikacijsko število 03084, ter s pripadajočim solastnim deležem do 485/5000 na
skupnih delih stavbe kot so hodniki, vetrolov, prostor za otroške vozičke, kolesarnica
in dvigalo, s skupno površino 236,97 m2, z
identifikacijsko številko 11, last za vsakega
do nerazdelne 1/2 celote Vrečer Janeza
in Vrečer Irene, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6. 2004
in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
7. 6. 2004, datiranem 23. 6. 2004, med prodajalcem Gradbeništvo Božičnik, Božičnik
Stanko s.p. in kupcema Vrečer Janezom
in Vrečer Ireno, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 99.325 CHF s pripadki, napram dolžniku Vrečer Janezu.
SV 1057/04
Ob-19029/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 1057/04 z dne
7. 7. 2004, je bilo zastavljeno štirisobno
stanovanje št. C3-3s – duplex P+1, v izmeri
112,50 m2 prodajne površine, v pritličju in
prvem nadstropju objekta C, kletni prostor
št. S-3 v izmeri 5 m2 v kleti objekta C in dve
parkirni mesti št. 14 in št. 15 v kleti objekta
C, atrij v izmeri 29 m2, na parc. št. 465/1,
464/1, k.o. Gameljne, ki je last zastaviteljice Brigite Velše, Obirska ulica 7, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe št. 004 z dne
2. 3. 2004, sklenjene v obliki notarskega zapisa pri notarju Dernovšek Jožetu v Ljubljani, opr. št. SV 186/04, s prodajalcem Artemia
d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana, matična št. 1593676. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d. Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.200
EUR s pripadki.
SV 509/04
Ob-19030/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj

Gradca, opr. št. 509/04 z dne 6. 7. 2004,
je bilo stanovanje št. 14, v skupni izmeri
30,97 m2, na naslovu Tomšičeva cesta 10a,
Velenje, stoječe na parceli vl. št. 2394, k.o.
Velenje, last dolžnika in zastavitelja Željka
Venišnika, št. 14, v skupni izmeri 30,97 m2,
na naslovu Tomšičeva cesta 10a, Velenje,
stoječe na parceli vl. št. 2394, k.o. Velenje,
katere lastnik je dolžnik in zastavitelj na podlagi kupne pogodbe z dne 19. 11. 1991, št.
5/91, sklenjene s prodajalcem Vegrad Gip
Vegrad, p.o. Velenje, Prešernova 9/a, Velenje, ki še ni vpisano v etažni lastnini, dano
v zavarovanje terjatve v višini 25.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim
rokom zapadlosti 20. 8. 2009 v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, enolična identifikacijska
številka 1870653.
SV 779/2004
Ob-19031/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-779/2004 z dne
4. 3 2004, je bilo dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma z oznako B02PTST02-2
na lokaciji Ljubljana, Tacenska cesta, v velikosti: stanovanjski prostori 70,29 m2, nepokrit balkon 10 m2, vrt 29 m2, s pripadajočo
shrambo B02ST02-2 v velikosti 5,2 m2 in
garaža oziroma parkirno mesto št. 137, vse
v objektu B02 na naslovu Tacenska cesta
125 b, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 113/5
k.o. Vižmarje, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe,
v lasti zastaviteljev Dolenc Kristine Ane in
Dolenc Matjaža, oba stanujoča Murgle 227,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-244/04 – 1 z dne 3. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d. Bančna
skupina Banke Celje, Vodnikova 2, Celje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,600.000 SIT s pripadki in 4,400.000 SIT
s pripadki.
SV 1070/2004
Ob-19032/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 1070/2004 z dne 26. 3.
2004, je bil poslovni prostor z identifikacijsko
številko 00608/013 v izmeri 275 m2, v stavbi
z naslovom Medvode, Seškova cesta 2, ki
stoji na parc. št. 14/3 k.o. Medvode, št. 13/2
k.o. Medvode, last Tris Coop d.o.o., Valburga 88, Smlednik, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 2. 2004, aneksa št. 1 z dne
4. 3. 2004 in aneksa št. 2 z dne 15. 3. 2004,
vse sklenjeno s Color, d.o.o., Medvode, Cesta komandanta Staneta 4, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50,000.000 SIT s pripadki.
SV 776/04
Ob-19033/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 776/04 z
dne 8. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 4, v
I. nadstropju stanovanjske hiše v izmeri
76,91 m2, na naslovu Ciril – Metodov drevored 12, Ptuj, ki stoji na parc. št. 1451, pripisani vl. št. 472, k.o. Ptuj, na podlagi darilne
pogodbe z dne 17. 11. 1998, sklenjene z da-
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rovalcem Bohinc Cirilom, last Kotnik Mojce,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrierte G.m.b.H., Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 17.500
EUR, kar znaša preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 4,193.448 SIT, z letno obrestno mero 6% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi z zapadlostjo prvega obroka na dan
20. 8. 2004 in zapadlostjo zadnjega obroka
na dan 20. 6. 2014.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 4/2003
Os-18277/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 4/2003 z dne 29. 6. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Avtozvok
d.o.o. – v stečaju, Cesta Andreja Bitenca
156, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2004
St 25/2004
Os-18278/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 25/2004 dne 24. 6. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Start – Revizijska hiša d.o.o., Jadranska 18, Ljubljana,
zaradi premajhne stečajne mase zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
St 86/2003
Os-18279/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 86/2003 dne 21. 5. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Savoy d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana – v stečaju ustavilo stečajni postopek zoper prodano pravno osebo
in se stečajni postopek zoper stečajno maso
Savoy d.o.o., Ljubljana, nadaljuje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
St 52/2003
Os-18280/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 52/2003 dne 22. 6. 2004 v stečajnem postopke nad dolžnikom ADS studio d.o.o.,
Breg 2, Ljubljana zaradi premajhne stečajne mase zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2004
St 8/2004
Os-18281/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2004
z dne 11. 5. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom LIK-VIO d.o.o.,
Novemeška 5, Kočevje in njegovimi upniki, s katero se je dolžnik upnikom zavezal
plačati:
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– upnikom iz 1. razreda (razreda dobaviteljev in ostalih nezavarovanih upnikov)
njihove terjatve v višini 60% brez obresti,
vendar povečano za razliko v rasti tečaja
EUR za čas do 15. 1. 2004 do dne izplačila
obveznosti, v roku 3 let in
– upnikom iz 2. razreda (ločitveni upniki),
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni, njihove terjatve v
višini 100%.
Ugotovi se, da so upniki iz 3. razreda
(LIK Stolik d.o.o., Novomeška 5, Kočevje)
LIK žaga d.o.o., Novomeška 5, Kočevje,
Modema d.o.o., Reška c. 15, Kočevje in
A.A. Družba za finančno upravljanje d.o.o.,
Celovška 291, Ljubljana) svoje terjatve do
dolžnika zamenjali v lastniški vložek (v
osnovni kapital).
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 15. 1. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v prilogi sklepa v koloni “neugovarjana/priznana
terjatev”, ki je sestavni del izreka sklepa.
Dolžnik je dolžan izplačati upnikom iz
1. razreda ugotovljene terjatve v roku 3 let
v višini, ki izhaja iz priloge sklepa “znesek
poplačila”, povečani za razliko rasti tečaja
EUR za čas od 15. 1. 2004 do dneva izplačila, upniku iz 2. razreda pa nespremenjeno
prijavljeno terjatev.
Ugotovi se, da bodo terjatve upnikov
iz 3. razreda z dnem pravnomočnosti
(31. 5. 2004) sklepa zaradi konverzije v
lastniške deleže prenehale.
Prisilna poravnava je bila potrjena
dne 11. 5. 2004. Sklep o potrditvi prisilne
poravnave je postal pravnomočen dne
31. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
St 110/2004
Os-18282/04
To sodišče je s sklepom St 110/2004 dne
30. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kline & Kline Podjetje za marketing d.o.o., Smrekarjeva 21, Ljubljana,
matična številka 5775612, šifra dejavnosti
74.400, davčna številka 53357043.
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 26. 10. 2004 ob 10. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2004
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St 48/2004
Os-18283/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Klem-Commerce d.o.o., Maribor, dne
26. 7. 2004 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul. 15,
soba 217 v času uradnih Uradni
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2004

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 29. 6. 2004 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 6. 2004

St 67/2004
Os-18284/04
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 67/2004 z dne 24. 6. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad stečajno
dolžnico Zvezdano Pintarič s.p. s firmo
Trgovinske storitve Zvezdana Pintarič
s.p., Vinarska 7, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dne po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 2004

St 20/2004
Os-18287/04
To sodišče je dne 28. 6. 2004 s sklepom,
opr. št. St 20/2004 začelo stečajni postopek
nad kasneje najdenim premoženjem iz sodnega registra izbrisanega dolžnika Veritas
vinska akademija d.d., Grajska ulica 2,
Ptuj, matična številka 587173500, šifra dejavnosti 22.110, davčna številka 55553826.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 6. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 6. 2004

St 32/2004
Os-18285/04
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 32/2004 z dne 24. 6. 2004 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Stopinšek Zoranom s.p. s firmo Stopinšek Zoran s.p.,
Okrepčevalnica Barbizon, Vodnikov trg
3, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 2004

St 22/2003
Os-18288/04
To sodišče je dne 28. 6. 2004 s sklepom, opr. št. St 22/2003 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Avtošola
Otto d.o.o., Moškanjci 2/d – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Dolžnike se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 6. 2004

St 33/2004
Os-18286/04
1. Z dnem 29. 6. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Konsi, proizvodnja in trgovina d.o.o., Kobilje 36, matična
številka 5510953.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica
ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100334.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 9. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.

St 22/2003
Os-18289/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 22/2003
z dne 23. 6. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ascom, import-export
Kranj, d.o.o., Kidričeva 11.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2004
St 13/2004
Os-18580/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Amtrade, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ulica Stanka Lapuha 6,
Radovljica, se začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2004
St 26/2001
Os-18581/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 26/2001 dne 30. 6. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom GP Trnovo d.o.o.,
Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana, zaradi premajhne stečajne mase zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
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St 65/2004
Os-18582/04
To sodišče je s sklepom St 65/2004
dne 30. 6. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Plaza d.o.o., Trubarjeva 7,
Ljubljana, matična številka 5555868, šifra
dejavnosti 55.400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staško Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili 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 4. 10. 2004 ob 13. uri, v sejni dvorani v
9. nadstropju prostorov tega sodišča, Slovenska 41, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2004
St 105/2004
Os-18583/04
To sodišče je s sklepom St 105/2004
dne 30. 6. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ARI podjetje za trgovino
na debelo in drobno d.o.o., Litija, Bevkova 2, Litija, matična številka 5493242, šifra
dejavnosti 52.110.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić 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 11. 10. 2004 ob 11. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2004
St 107/2003
Os-18584/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 107/2003 dne 30. 6. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom R. Contact d.o.o.,
Cesta na Brdo 131, Ljubljana zaradi premajhne stečajne mase zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2004
St 90/2004
Os-18586/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 90/2004 z dne 1. 7. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Svila Tekstilna tovarna, trgovina in storitve
d.d., Maribor, Ob Dravi 6.
Matična številka dolžnika je 5033225,
šifra njegove dejavnosti pa 17.200.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve (na naslov Okrožno sodišče v
Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ekonomist,
zaposlen pri FISK d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta 84.
Ustanovi se upniški odbor, katerega
člani so:
1. Probanka d.d., Maribor, Gosposka
ul. 23,
2. Nova Kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
4. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
5. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska c. 31,
6. Svila storitve d.o.o., Maribor, Ob
Dravi 6,
7. predstavnik sveta delavcev, Artur
Klep, Zg. Duplek 35/E, Sp. Duplek.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 1. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2004
St 12/2004
Os-18587/04
Postopek prisilne poravnave dolžnika
“Tilia” trgovsko, kmetijsko in turistično
gostinsko podjetje Bučečovci d.o.o.,
Bučečovci 8, začet z dnem 29. 3. 2004,
se ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 7. 2004
St 13/2004
Os-18589/04
To sodišče je po predlogu dolžnika Alusistem, Proizvodnja, Inženiring, trgovina
in storitve d.o.o., Podgrad 4, Gornja
Radgona, za začetek postopka prisilne
poravnave
I. sklenilo:
1. Z dnem 1. 7. 2004 se začne postopek prisilne poravnave dolžnika Alusistem,
Proizvodnja, Inženiring, trgovina in storitve
d.o.o., Podgrad 4, Gornja Radgona, matična
št. 1189921, šifra dejavnosti 50500.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tega sodišča št. 01100-6950422028, sklic št.
11 42200-2340003-51100134 položi predujem za stroške postopka v višini 1,500.000
SIT v roku 30 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
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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 morajo priložiti dokaz o
plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote
prijavljene terjatve vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso
morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
4220-7110006-51100134.
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 prisilne poravnave se
imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote,
Ulica Ob progi št. 53.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 1. 7. 2004 nabije na oglasno
desko sodišča.
II. odredilo:
Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki ga
sestavljajo naslednji upniki:
– Reflex Gornja Radgona d.o.o., Podgrad 4, Gornja Radgona,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčni urad Maribor, ki ga zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Murski Soboti,
– Ivan Marovt, odvetnik iz Celja, Prešernova 6,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Maribor, Ul.
Kneza Koclja 6,
– Krempl Sebastjan, predstavnik delavcev dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 7. 2004
St 5/2004
Os-18590/04
To sodišče je dne 1. 7. 2004 s sklepom,
opr. št. St 5/2004 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Servis in montaža
strojev, naprav in investicijske opreme,
Matjaž Vauken s.p., Strnišče 6/c – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 7. 2004
St 18/2004
Os-18591/04
To sodišče je dne 1. 7. 2004 s sklepom,
opr. št. St 18/2004 v smislu tretjega odstavka 27. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Zoran Zemljarič s.p. – gostilna Ata Franc,
Belšakova ulica 29, Ptuj.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 7. 2004
St 19/2004
Os-18592/04
To sodišče je dne 1. 7. 2004 s sklepom, opr. št. St 19/2004 v smislu tretjega odstavka 27. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Signal podjetje za trgovino,
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posredovanje in zastopanje d.o.o., Lancova vas 3.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 7. 2004
St 9/2004
Os-18594/04
To sodišče je dne 1. 7. 2004 s sklepom,
opr. št. St 9/2004 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgovina “Akcija” trgovina
na drobno Potrč Karel s.p., Stojnci 150
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 7. 2004
St 15/2003
Os-18712/04
V zadevi prisilne poravnave nad dolžnikom Pigal, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Nova Gorica, Rejčeva ulica 5, bo narok
za prisilno poravnavo dne 16. 8. 2004 ob
13. uri v razpravni dvorani št. 108/I tega
sodišča.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije lahko ogledajo v sobi št. 114/I tukajšnjega sodišča v ponedeljek, sredo in petek
ob uradnih urah.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 7. 2004
St 39/2004
Os-18713/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
39/2004 z dne 1. 7. 2004 začelo likvidacijski postopek nad zadrugo Kmetijska zadruga Vinogradi, z.b.o. Koper, Šmarska
c. 1, Koper (registrirano pri tem sodišču
pod vložno številko 2/03474/00, matična
številka 5671345, šifra dejavnosti A/01.131
Vinogradništvo).
V likvidaciji se pri dolžniku uporablja
firma: Kmetijska zadruga Vinogradi, z.b.o.
Koper – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja se postavi
Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do likvidacijskega
dolžnika.
Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih in
predpisano kolkovano, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica za začetek
likvidacijskega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 30. 9. 2004
ob 8.45, v razpravni dvorani št. 152/1 tukajšnjega sodišča v Kopru, Ferrarska 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 1. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2004
St 40/2003
Os-18714/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v skrajšanem
stečajnem postopku nad dolžnikom Nordadria, oskrba ladij, družba z omejeno odgovornostjo, Nordadria, ship chandler,
limited liability company, Koper, Vojkovo
nabrežje 38, Koper, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Štefan Veren iz Ljubljane, za dne
2. 9. 2004 ob 8.30 v razpravni dvorani 135/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču v sobi 208/II – desno,
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med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do
16.30.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2004
St 46/2003
Os-18716/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2003 z dne 21. 6. 2004 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Robertom Gržiničem s.p., Čežarji, Cesta
I. Istrske brigade št. 67, matična številka
5714430000, registrska št. 17107594, začne in takoj zaključi. Po pravnomočnosti
tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz
registra samostojnih podjetnikov pri Davčni
upravi RS – izpostava Koper.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2004
St 165/2003
Os-18717/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 165/2003 z dne 1. 7. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Željkom Šegrecem s firmo Prestige – Glasbena agencija, založništvo kaset in plošč, posredništvo in računalniške
storitve Željko Šegrec s.p., Antoličičeva
16, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2004
St 15/2004
Os-18718/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2004 z dne 1. 7. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Damijano Pušeljc s firmo Kava
bar Studenček, Damijana Pušeljc s.p.,
Fram, Fram 48, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2004
St 10/2004
Os-18719/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2004 z dne 1. 7. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Hidrogea Inženiring za vodno gospodarstvo d.o.o., Maribor, Glavni trg 19/c, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnikova matična številka je 5066000,
šifra dejavnosti pa 74.204.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2004
St 60/2003
Os-18720/04
To sodišče je s sklepom St 60/2003 z
dne 7. 6. 2004 potrdilo prisilno poravnavo,

sklenjeno med dolžnikom Rubico, trgovina
in storitve d.o.o., Kranjska c. 2, Radovljica in njegovimi upniki, sprejeto na naroku
dne 7. 6. 2004.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v
5 razredov, kot sledi:
– razred 1 – terjatve upnika z izločitveno pravico VB Leasing d.o.o., Kranj, na
katerega prisilna poravnava nima pravnega
učinka,
– razred 2 – terjatve delavcev iz naslova odpravnin, obveznosti iz naslova plač,
davkov in prispevkov na plače ter drugih
obveznosti do delavcev, na katere prisilna
poravnava nima pravnega učinka,
– razred 3 – terjatev upnika Hotel Grajski
dvor, ki se je odločil svojo terjatev v celoti
konvertirati v lastniški delež dolžnika,
– razred 4 – terjatve ostalih upnikov, katerih terjatve bodo poplačane v roku 1 leta v
višini 20% ugotovljene glavnice in natečenih
obresti do dneva začetka postopka prisilne
poravnave, povečane za obresti v višini
0,5% medbančne obrestne mere od 24. 12.
2003 do končnega poplačila upnikov,
– razred 5 – terjatve do države in državnih organov: (MF, DURS, DU Kranj,
MF DURS, DU Ljubljana, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje), kjer
v skladu s 16. členom ZFPPod predlaga odpis zamudnih obresti na neplačane davke
in prispevke ter nepravočasno poravnan
davek v višini 76,984.537,50 SIT. Preostale terjatve iz naslova davkov in prispevkov
bo dolžnik poravnal v višini 20% od zneska
117,920.288,99 SIT v roku 1 leta od datuma
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi, z obračunanimi obrestmi v višini
0,5% medbančne obrestne mere od 24. 12.
2003 dalje do izteka roka za izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi.
Razvrstitev terjatev v razrede ter način
plačila terjatev iz posameznih razredov po
potrjeni prisilni poravnavi je sestavni del
sklepa.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih terjatev je sestavni del sklepa.
Terjatev upnika Hotela Grajski dvor Ljubljana, v višini 383,995.497,65 SIT zaradi
konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika
z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave preneha.
Potrjena prisilne 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 kasneje ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 30. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2004

Izvršbe
In 1999/00052
Os-18909/04
Z rubežnim zapisnikom z dne 30. 10.
2002 je bil v izvršilnem postopku In
1999/00052, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Brežicah, opravljen rubež nepremičnine
– stanovanja v izmeri 54,67 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši Maistrova št. 6, v Brežicah, vl. št. 487, k.o. Brežice, parc. št. 316.
Stanovanje je last dolžnice Deduš Renate,
Maistrova 6, Brežice.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
S sklepom z dne 5. 12. 2002 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.
Brežice, zaradi izterjave 1,042.322,99 SIT.
In 2000/00097

Os-16870/04

V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Celju, opr. št. In 2000/00097, je izvršitelj
Andrej Marzidovšek dne 20. 5. 2004, v korist upnice Krekove Banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, zoper dolžnico Natašo
Avguštinčič, Kulturniška ulica 15, Celje, na
Ljubljanski 14 v Celju, v prisotnosti dolžnice, opravil rubež nepremičnine – poslovnega prostora v skupni izmeri ca 60 m2, ki je
lociran v kleti poslovno – stanovanjskega
objekta Ljubljanska 14, Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2004
Z 2002/00019
Os-18904/04
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.
št. Z 2002/00019, ki ga jedne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju v etaži poslovno stanovanjskega objekta na Viru, v etaži
z oznako A v izmeri 51,57 m2, vključno s
pripadajočo shrambo z oznako A v izmeri
5,04 m2 in pravico souporabe skupnih naprav in delov stavbe, ki služijo objektu kot
celoti ter pravico do souporabe zemljišča
na katerem objekt stoji in služnostno pravico
parkiranja na severnem delu parc. št. 2324,
k.o. Domžale, kar vse je dolžnik pridobil v
last na osnovi kupoprodajne pogodbe št.
SE/95 z dne 1. 8. 1995, sklenjene s prodajalcem Karo d.o.o., Domžale, P. E. Mengeš
in dolžnikom.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 10. 2002
In 2003/00062
Os-16578/04
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela
Plešec iz Ljubljane, zoper dolžnico Ledinek
Sonjo, Delavska 6, Krško, zaradi izterjave
704.056,90 SIT s pp, po izvršitelju Robertu
Dornu iz Krškega zarubilo nepremičnino, in
sicer stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše na Delavski 6, v Krškem, v skupni
izmeri 81,35 m2.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 6. 2004
In 1998/00031
Os-16583/04
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnika Javnega zavoda zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, Celje, ki ga
zastopa odvetnik dr. Plauštajner Konrad iz
Celja, zoper dolžnika Radej Dragotina, Sremiška 3 a, Krško, zaradi plačila 10,000.000
SIT s pp, na naroku dne 14. 12. 1998 zarubilo nepremičnini, in sicer stanovanje tip G
št. 10, v izmeri 56,24 m2 in stanovanje tip H
št. 12, v izmeri 68,02 m2.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 6. 2004
In 2003/00374
Os-15403/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 15. 3. 2002, opr. št. In
2001/01184, je bil dne 17. 4. 2002 opravljen
v korist upnice Dolenjske banke d.d. Novo
mesto, Seidlova 3, sedaj NLB d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, rubež etažnega stanovanja

št. 121, v 12. nadstropju v stanovanjski stavbi v Ljubljani, na naslovu Bilečanska 4, last
dolžnika. Opravljen rubež ima pravni učinek
tudi na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne 22. 3. 2004, opr. št. In 2003/00374,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In 2001/01184, na predlog
upnice Dolenjske banke d.d. Novo mesto,
Seidlova 3, sedaj NLB d.d. Ljubljana, Trg
republike 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2004
In 2004/00234
Os-17515/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 12. 2003, opr. št. In 2004/00234,
je bil dne 4. 5. 2004 opravljen v korist upnika Practic d.o.o., Ul. Majorja Lavriča 12,
Ljubljana, rubež stanovanjsa št. 12, v večstan. hiši v V. nadstropju Fabijanijeva ul. 33,
Ljubljana, last dolžnika: Vidovič Sladica,
Fabijanijeva ul. 33/12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
IV I 374/1995
Os-16458/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi
upnika Distor d.o.o., Tovarniška 34, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana Potočan
iz Ljubljane, zoper dolžnico Babič Zagode
Magdo, Jakčeva 40, Ljubljana, zaradi izterjave 15.204 SIT s pp, dne 17. 5. 2004
sklenilo:
Dolžnici Babič Zagode Magdi, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
55/c 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 17. 5. 2004
Ig 2001/6538
Os-17368/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Nastor d.o.o., Petrovičeva 3, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Silvan Jakin iz Ljubljane, zoper dolžnika Ugrinovski Vlade s.p., zaključna dela v gradbeništvu, Podmilščakova 51,
Ljubljana, zaradi izterjave 1,228.220 SIT s
pp, dne 1. 6. 2004 sklenilo:
Dolžniku Ugrinovski Vlade se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c 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 1. 6. 2004
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I 2002/03036
Os-18018/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Amex d.o.o., Trubarjeva 50,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Gregor Zpančič, Mala ulica 5/VIII, Ljubljana, proti dolžniku Pust Martinu, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
zaradi izterjave 688.296,78 SIT sklenilo:
dolžniku Pust Martinu, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2001/11500
Os-18057/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič, Ljubljana, proti dolžniku
Pust Urošu, Ziherlova ul. 43, Ljubljana, zaradi izterjave 437.084,30 SIT sklenilo:
dolžniku Pust Urošu, Ziherlova ul. 43,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
N 4/2004
Os-17517/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Vidmar Simona,
Rutarjeva ul. 6, Nova Gorica, ki ga zastopa
odv. Branki Mevlja Turk iz Nove Gorice, zoper nasprotne udeležence Mamec Zdravka,
Cankarjeva 82, Nova Gorica in ostale ter Šuligoj Margerito, neznanega bivališča, zaradi
delitve solastnega premoženja, izven naroka,
dne 14. 6. 2004 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasproti udeleženki Šuligoj Margeriti postavi začasno zastopnico, odv. Majo Krašovec
Orel iz Nove Gorice, katera bo nasprotno
udeleženko zastopala v nepravdni zadevi
N 8/2004 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2004
Ig 03/00108
Os-17776/04
Okrajno sodišče v Piranu po okrajni sodnici Dragici Umek je v izvršilni zadevi upnika
OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7, Koper,
zoper dolžnika Uršič Franca s.p., Avtoprevozništvo, Ul. Istrskega obreda 8, Portorož,
zaradi izterjave 671.135 SIT s pp, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) vzvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
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dolžniku Uršič Francu s.p. se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Andreja
Bercieri iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, prisoten
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 6. 2004
In 2/2004
Os-16574/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, ki jo zastopa Franc Pipan,
odvetnik v Sevnici, zoper dolžnico Heleno
Rupar, Planinska cesta 11, Sevnica, zaradi
izterjave 768.180,50 SIT s pp, dne 28. 4.
2004 sklenilo, da se dolžnici Heleni Rupar,
nazadnje stanujoči Planinska cesta 11,
Sevnica, postavi začasni zastopnik, Branko
Derstvenšek, odvetnik v Sevnici.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in 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 Sevnici
dne 28. 4. 2004

Oklici dedičem
II D 408/97
Os-9694/04
Uršič Zore Helena, hči Mihaela, upokojenka, roj. 4. 6. 1910, nazadnje stanujoča Tabor
10, Ljubljana, je dne 12. 6. 1996 umrla in zapustila oporoko. Ker je bila samska brez otrok
in sta starša umrla pred njo, pridejo v poštev
kot upravičenci do dedovanja na podlagi zakona njeni bratje in sestre oziroma njihovi
potomci. Po do sedaj znanih podatkih naj bi
imela zapustnica sestri, in sicer Ano in Valerijo. Ana je umrla in zapustila Žnuderl Petra
in Gomezelj Andreja. Zapustnica naj bi imela
tudi dva brata Vlasta in Franca. Brat Franc je
umrl in zapustil Uršič Jureta in Polono.
Sodišču niso znani naslovi teh dedičev,
zato na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva zgoraj navedene dediče in morebitne druge, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustnici, da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo kot dediči pri tem
sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2004
II D 577/2003
Os-17790/04
Kovach Stanley, roj. 24. 7. 1912, je dne
26. 11. 2002 umrl in zapustil oporoko. Kot
upravičenci do dedovanja na podlagi zakona po njem prihajajo v poštev njegovi
potomci, kolikor jih ni, pa njegovi bratje in
sestre oziroma njihovi potomci. Sodišču niso
znani dediči, zato poziva na podlagi določila
206. člena Zakona o dedovanju vse morebitne dediče, da v roku enega leta od objave
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oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2004
I D 171/97
Os-18902/04
Fišter Antonija, roj. Kepic, hči Janeza,
roj. 18. 2. 1903, umrla 1. 12. 1977, nazadnje stanujoča Brezovica pri Ljubljani št.
83, je umrla brez oporoke, vsled česar sledi
dedovanje po zakonu.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev nečaki oziroma pranečaki, od katerih se nekateri
nahajajo neznano kje.
Zapustnikove zgoraj navedene dediče in
morebitne druge dediče se poziva, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišča opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2001
II D 756/2003
Os-17375/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II. D 756/2003, po
dne 7. 12. 1997 umrli Lorenčič Veroni, rojeni
3. 1. 1907, drž. Republike Slovenije, vdovi,
nazadnje stan. Marjeta na Dravskem polju,
Brunšvik št. 60.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih pridejo v poštev kot dediči zapustničini vnuki
Nerat Milan, rojen leta 1951, Nerat Silva,
rojena verjetno leta 1953 in Nerat Jolanda.
Njihovi rojstni podatki oziroma naslovi sodedičem oziroma sodišču niso znani, verjetno
pa stanujejo nekje v Avstraliji.
Sodišče s tem oklicem poziva navedene
zapustničine vnuke oziroma morebitne njihove dediče, da v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju, na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2004

Oklici pogrešanih
N 3/2003
Os-17501/04
Okrajno sodišče v Mariboru bo v nepravdni zadevi predlagateljice Marije Škof,
Majcigerjeva 9, Maribor, razglasilo za mrtvo
Marijo Šuško Mikeša, rojeno 3. 2. 1917, nazadnje stanujočo v Mariboru, Na griču 27,
ki jo zastopa kot skrbnik Center za socialno
delo v Mariboru. Pogrešana je bivala v Mariboru do leta 1943, potem pa nekaj časa v
Nemčiji in nazadnje v Avstraliji. O njej več let
ni nobenega glasu.
Pogrešano se poziva, da se javi, oziroma
da kdorkoli kaj sporoči o njenem življenju,
oziroma ali pogrešana še živi, v treh mesecih po objavi tega oklica – ali Okrajnemu sodišču v Mariboru št. N 3/2003, predlagateljici
ali pa Centru za socialno delo v Mariboru,
sicer jo bo sodišče razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 903/2004
Rg-17751/04
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Geotehnik, vrtanje, miniranje,
kamnine, kamnolomi, d.o.o., Mariborska
1, Celje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 24. 5. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenici
Ajsster Logan Dunji, Ljubljanska cesta 56,
Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 6. 2004
Srg 668/2004
Rg-17799/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Kaya, Trgovina in storitve d.o.o.
Divača, Kosovelova ul. 20, 6215 Divača,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5461/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 12. 5. 2004.
Ustanovitelj Bitežnik Mladen iz Divače,
Kosovelova ulica 20, izjavlja da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 2004
Srg 412/2004
Rg-17802/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Soleum-Štrukelj & Štrukelj,
ekonomsko svetovanje in storitve, d.n.o.
Prestranek, Žeje 13, 6258 Prestranek, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3322/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 8. 4. 2004.
Družbenika Ivanka Štrukelj in Joško Štrukelj, oba stanujoča Žeje 13, 6258 Prestranek,
izjavljata da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika po enakih
delih.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 2004
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Srg 772/2004
Rg-17500/04
Družba Berčič in družbenik, predelava plastičnih mas, posredništvo in
trgovina d.n.o., s sedežem Ljubljanska
cesta 21, Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/06398/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Berčič Romana, Partizanska cesta 45, Škofja Loka in Hafner Rok, Ljubljanska cesta 21,
Škofja Loka.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 6. 2004
Srg 02238/2004
Rg-12953/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Samofin, družba
za upravljanje in naložbe d.o.o., Ljubljana,
Soška 12, ki ga zastopa odvetniška družba
Pirnat-Kovačič o.p. d.n.o., objavlja sklep:
Samofin, družba za upravljanje in naložbe d.o.o., Ljubljana, Soška 12, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Alexander Samonig, Villach
A-9500 Jungnickelstr. 1/3/4/21, Z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2004
Srg 04269/2004
Rg-17490/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Nepinvest,
upravljanje naložb d.d., Slovenska cesta 54,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Danica Čuk
iz Ljubljane, Kersnikova 6, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Nepinvest, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Nepinvest, upravljanje naložb
d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/36873/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Triglav Naložbe, finačna
družba, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 6,000.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitvenih
kapital v znesku 6,000.000 SIT prenese v
celoti na Triglav Naložbe d.d., Ljubljana.
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 15. 6. 2004
Srg 04270/2004
Rg-17494/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Sportinvest,
upravljanje naložb d.d., Slovenska 54, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Danica Čuk
iz Ljubljane, Kersnikova 6, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Sportinvest, d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Sportinvest, upravljanje naložb
d.d., Slovenska 54, reg. št. vl. 1/35489/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana in
Triglav, finančna družba, d.d. Slovenska
54, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
850,000.000 SIT, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 850,000.000 SIT prenese
v celoti na Triglav Naložbe d.d., Ljubljana in
Triglav, d.d., Ljubljana.
Zoper skupščine o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku je v smislu 396. in
397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 15. 6. 2004
Srg 04363/2004
Rg-17496/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Keramteh,
trgovina na debelo in drobno, posredništvo
in turizem, d.o.o., Opekarska 5, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Keramteh, d.o.o., Opekarska 5, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Keramteh, trgovina na debelo in drobno, posredništvo in turizem,
d.o.o., Opekarska 5, Ljubljana, reg. št. vl.
1/31052/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Glavan Andreja, Šmarješke Toplice 168, Šmarješke Toplice in
Požrl Marija, Zavrhek 2, Vremenski Britof,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v
celoti na Glavan Andrejo in Požrl Marijo.
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 15. 6. 2004
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Srg 509/2004
Rg-17498/04
Družba Arthea audio-video-design
d.o.o., Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-486-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 19. 5. 2004.
Ustanovitelj družbe je Gotard Gregorič,
Vodovodna pot 6, Kromberk, Nova Gorica,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2004
Srg 369/2004
Rg-17804/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Akcent Plus, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Mokronog, Martinja
vas 47, objavlja sklep:
družba Akcent Plus, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Mokronog, Martinja vas 47, vpisana na reg. vl. št. 1-4034/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Michael Plavec in Anton-Martin Plavec, Mokronog, Martinja vas
47, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Michaela Plavca in Antona-Martina
Plavca.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 6. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Športno društvo Gorje, Zgornje Gorje
46, Zgornje Gorje, štampiljko okrogle oblike,
premera 28mm. V sredini je skica telovadca, okoli nje pa napis ŠPORTNO DRUŠTVO
GORJE.. gnj-157337
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Priglasitveni list
Atelšek
Petrič
Ida,
Kersnikova 31, Celje, obrtno dovoljenje, št.
039738/384/01-66/20010. gnm-157334
Đurin Ivan s.p., Tomšičeva ulica 11, Piran
- Pirano, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013318/0584/00-50/1995. gnr-157629
Gregori Jože, Podkoren 96, Kranjska Gora, priglasitveni list, opravilna
št. 14-1249-01, izdan dne 1.12.2001.
gnj-157112
Ključavničarstvo Marko Koščak s.p.,
Šentrupert 71, Šentrupert, obrtno dovoljenje, št. 31302-0149/00, izdano dne
06.03.1995. gnx-157627
Miklavec Karmen, Brkinčeva 20, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0073/94, izdan dne 21.02.1994. gnl-157635
Mišmaš Bojan, Moše 1/a, Smlednik, priglasitveni list, opravilna št. 27-’860, izdan
dne 30.5.1994. gno-157336
Olič Milenko, Gradnikova 14, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 13-1034/96, izdan dne 01.09.1996.
gnn-157308
Ovnik Ciril, Ježa 33, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-0473/94, izdan dne
10.5.1994. gnd-157168
Stanovanjski servis Damir Barić
s.p., Cesta IV. prekomorske 3, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005772/0538/00-11/1995,
izdana
dne
06.09.1995. gnm-157634
Šegula Stanko, Polenšak 41, Polenšak, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045978/1217/00-52/1995,
izdana
dne
06.03.1995. gns-157628
Štefanič Lovrenc, Doblice 52, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0404-94.
gnf-157620
Štkalj Zdravko s.p., Kovačičeva 16,
Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 40-91/94, izdan dne 1.8.2000.
gnc-157569
Veselko
Ludvik,
Ostrog
49,
Šentjernej,
obrtno
dovoljenje,
št.
059159/2304/01-48/1995,
izdano
dne
06.07.1995. gnt-157302
Vrečko Feliks s.p., Orožnova 10, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0448/94,
izdan dne 19.11.1997. gnr-157304
Žnidarič Janez s.p., Jenkova 37, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 068-0384/94,
izdan dne 16.12.1994. gnd-157493

Potne listine
Alagić Momo, Cesta dveh cesarjev
108M, Ljubljana, potni list, št. P00413294.
gnw-157774
Albrecht Agnada, Am Binderholz 15,
84337 Schonau, potni list, št. P00762102.
gnt-157656
Arzenšek Martin, Kolarjeva 34/a, Ljubljana, potni list, št. P00109826. gnw-157449
Arzenšek Matija, Kolarjeva 34/a, Ljubljana, potni list, št. P00109825. gny-157447
Arzenšek Simona, Kolarjeva 34/a, Ljubljana, potni list, št. P00068443. gnc-157444
Arzenšek Zvonko, Kolarjeva 34/a, Ljubljana, potni list, št. P00078412. gnz-157446
Avberšek Marija, Maistrova 4, Slovenj Gradec, potni list, št. P00509484.
gng-157540
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Bašuljevć Miralem, Na jami 5, Ljubljana,
potni list, št. P00127603. gnv-157325
Benedejčič Božo, Rodiška 13, Kozina,
potni list, št. P00371534. gnh-157564
Beriša Indira, Kardeljev trg 2, Velenje,
potni list, št. P00672784. gnc-157548
Bogović Miran, Arnovo selo 47, Artiče,
potni list, št. P00270165. gnz-157171
Borovnik Marjan, Štajnhof 8, Vitanje, potni list, št. P00258211. gnc-157219
Braniselj Erika, Pod Plevno 71,
Škofja Loka, potni list, št. P00240395.
gnc-157194
Breznik Anita, Prešernova 9/b, Velenje,
potni list, št. P00117228. gnj-157262
Brojaj Murat, Žabjak, Ptuj, potni list, št.
P00787643. gnf-157416
Bucik Kristina, Videmska 3, Ljubljana,
potni list, št. P00221660. gnp-157306
Butinar Darko, Krožna c. 26, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
95442, izdala UE Koper. gnm-157109
Cerkovnik Aleš, Pot k ribniku 26, Ljubljana, potni list, št. P00333316. gnh-157339
Ciz Danilo, Tešanovci 49, Moravske Toplice, potni list, št. P00968051. gni-157538
Čehić Azra, Predilniška cesta 8, Tržič,
potni list, št. P00683598. gnk-157536
De Gleria Majda, Tavčarjeva ulica
3, Ljubljana, potni list, št. P00831770.
gnp-157781
De Gleria Vid, Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, potni list, št. P00831768. gno-157782
Demšar Blaž, Zapreval 3, Poljane nad
Škofjo Loko, potni list, št. P00056928.
gnh-157714
Dobravec Matevž, Ob sotočju 14, Ljubljana, potni list, št. P00573657. gng-157315
Fili Branko, Ulica 25. maja 49, Nova Gorica, potni list, št. P00028895. gne-157542
Frisch Marija, Ludwig Durrstr. 24/b, Icking, potni list, št. P00302839, izdala UE
Ljubljana. gnq-157055
Furbas Sven, Baarstr. 18, 78166 Donauschingen, potni list, št. P01002513.
gnw-157649
Gartner Mateja, Pot k ribniku 26, Ljubljana, potni list, št. P00333320. gng-157340
Grabnar Boris, Proletarska 2, Ljubljana,
potni list, št. P00537642. gnl-157660
Gruzovin Mojca, Šmihel 23A, Šempas,
potni list, št. P00535994. gnt-157527
Gruzovin Mojca, Šmihel 23 A, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI000053981.
gnt-157502
Hanžeković
Patricija,
Kersnikova
c.1, Velenje, potni list, št. P00606652.
gng-157715
Hlede Milan, Kojsko 10A, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI000101335.
gno-157532
Husić Damir, Cesta v mestni log
100A, Ljubljana, potni list, št. P00284698.
gnu-157751
Jeglič Manca, Savska 16, Zagorje ob Savi, potni list, št. P00002843.
gnw-157203
Jugović Branko, Zaloška 78, Ljubljana,
potni list, št. P00665156. gnu-157326
Kavalar Darja, Gradnikova cesta 12, Radovljica, potni list, št. PO0286921, izdala UE
Radovljica. gnr-157379
Knez Medved Darinka, Počakovo
24, Radeče, potni list, št. PO0990350.
gnp-157406
Lazić Damir, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. P00786963. gny-157647
Legnar Suzana, Letus 170, Šmartno ob
Paki, potni list, št. P00115606. gnp-157531

Leskovšek Kristjan, Galicija 24/e, Žalec,
potni list, št. P00199279. gnb-157424
Majkić Rosa, Janeza Puharja 2, Kranj,
potni list, št. PO0714280. gns-157403
Malešević Marko, Prisoje 4, Koper
- Capodistria, potni list, št. PO361143.
gnd-157368
Maver Peter, Cesta druge grupe odredov 45, Ljubljana, potni list, št. P00888380.
gng-157690
Mavri Henrik, Jesenica 10, Cerkno, potni
list, št. P00527035. gnc-157519
Melkić Alan, Runkova 20, Ljubljana, potni
list, št. P00386158. gnq-157755
Miklič Martina, Zagradec 51, Grosuplje,
potni list, št. P00388179. gno-157007
Mont Tara Olya, Roška cesta 11, Ljubljana, potni list, št. P00874460. gno-157682
Nadarevič Ervin, Kozlovičeva 29, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00633698.
gno-157107
Nadarevič Senad, Kozlovičeva 29, Koper - Capodistria, potni list, št. P00633436.
gns-157103
Nadarevič Senada, Kozlovičeva 29, Koper - Capodistria, potni list, št. P00637315.
gnp-157106
Nesovič Marica, Ul. 9. Maja 24, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00422907.
gnc-157244
Osmanović
Selma,
Škerjančeva
2, Ljubljana, potni list, št. P00863572.
gnp-157331
Pavlič Aljoša, Pudob 49, Stari trg pri Ložu,
potni list, št. P00268017. gnd-157068
Pečan
Marko,
Svetosavbska
24/a, Ljubljana, potni list, št. P00986444.
gne-157292
Pehlić Ivanka, Tgr svobode 25, Tržič, potni list, št. P00090264. gny-157576
Pejić Alen, Opekarniška cesta 12/b, Celje, potni list, št. P01011539. gnx-157698
Pejovič Vera, Dolenjska cesta 297, Škofljica, potni list, št. P00102964. gnc-157769
Plešnik Matjaž, Ljubljanska 21/e, Kamnik, potni list, št. P00236082. gnh-157164
Povžun Branko, In Den Obstwiesen
1, 88276 Berg, potni list, št. P00980037.
gnr-157654
Preradovič Ljuba, Miren 240, Miren, potni list, št. P00777192. gny-157072
Rahne Lina, Utik 96, Vodice, potni list, št.
P00763433. gny-157372
Rozina Melita, Na Roje 12, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. P00873176. gns-157228
Rozman Maja, Celovška 287, Ljubljana,
potni list, št. P00239505. gnm-157784
Schara Aleksander, Dunajska 184, Ljubljana, potni list, št. P00710145. gnr-157329
Selimagić Razim, Bregarjeva ulica
25, Ljubljana, potni list, št. P00703993.
gnc-157744
Sočan Jaka, Prešernova 16, Ljubljana,
potni list, št. P00555524. gnv-157775
Sopotnik Peter, Savska cesta 1, Bled,
potni list, št. P00602395. gnk-157711
Strehar Bojan, Vipolže 76/b, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. AI 153790. gnk-157086
Toplak Daša, Ul. Heroja Rojška 69, Celje, potni list, št. P00730709. gnk-157215
Topolak Janja, Žlavsova 4, Vojnik, potni
list, št. P00436674. gne-157392
Traven Marija Dušana, Ziherlova ulica
46, Ljubljana, potni list, št. P00279501.
gns-157778
Uršič Drolc Ivan, Kotnikova 2, Ljubljana,
potni list, št. P00500358. gns-157578
Valadžić Đevad, Dimnikarska 3, Koper - Capodistria, potni list, št. P0171180.
gnb-157374
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Zimmermann Janez, Na griču 11,
Izola - Isola, potni list, št. P00171892.
gnq-157355
Zupan Gajić Janja, Puhova 7, Ljubljana,
potni list, št. P00574077. gnv-157025
Žavcer Iztok, Ulica F. Trstenjaka 6,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00399900. gnr-157154
Železnik Maja, Zaplana 168, Vrhnika, potni list, št. P00952700. gnr-157104
Železnik Vito, Gostičeva 42/a, Radomlje,
potni list, št. P00022010, izdala UE Domžale. gns-157178

Osebne izkaznice
Adrović Mihad, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 840947. gnh-157764
Ajtnik Miškovič Tanja, Trg Dušana
Kvedra 2, Maribor, osebno izkaznico, št.
1515293. gnp-157706
Antunović Veronika, Padlih borcev
11, Prestranek, osebno izkaznico, št.
000700449. gno-157607
Apšner Tilen, Dankovci 32, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 1000337.
gnb-157195
Arčon Luka, Stjenkova 31, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001149983.
gnl-157710
Arzenšek Anton, Kolarjeva ulica
34/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 22910.
gnp-157556
Arzenšek Simona, Kolarjeva 34/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1044516.
gnd-157443
Arzenšek Zvonko, Kolarjeva 34/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1000631.
gnf-157445
Avbelj Dejan, Martina Krpana 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 885669.
gnl-157510
Avguštin Vinko, Godešič 152, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001356038.
gnv-157700
Baloh Valentina, Viderga 14, Vače, osebno izkaznico, št. 450644. gne-157142
Bavdek Tanja, Cereja 39, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 1716360.
gno-157157
Bečan Anica, Strahinj 9, Naklo, osebno
izkaznico, št. 782248. gnb-157749
Beguš Katarina, Na Petelincu 11,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 1728737.
gnh-157089
Belca Alenka, Pleterje 53, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1039731. gnz-157746
Benčan Maja, Planina 210, Planina, osebno izkaznico, št. 000828183.
gnn-157383
Bezjak Mateja, Cvetkovci 58, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 404946. gnr-157254
Bizilj Alenka, Mladinska 4, Bled, osebno
izkaznico, št. 000821845. gnd-157593
Bobič Boštjan, Komen 118/d, Komen,
osebno izkaznico, št. 215443. gnn-157433
Bogdanović Tatjana, Moškričeva 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 780307.
gnt-157352
Borčić Flaker Mirjana, Herbesteinova
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 511206.
gnn-157233
Brašić Budimir, V Varde 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 429380. gnl-157460

Bratuša Darjo, Senešci 6, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 541729. gnv-157100
Brezovec Monika, Ribno, V Dobje
4, Bled, osebno izkaznico, št. 1433978.
gnr-157754
Brglez Toni, Stožice 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1608628. gni-157688
Brunčič
Jasna,
Jamnikova
10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 1559567.
gnm-157134
Brunčič Saša, Kraigherjeva 25, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1720599. gnj-157737
Bučar Slavka, Cesta komandanta Staneta 9, Litija, osebno izkaznico, št. 437539.
gne-157042
Cajzek Franjo, Milčinskega ulica
12, Celje, osebno izkaznico, št. 81195.
gnw-157549
Car Cindy, Bevkova ulica 5, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001677326.
gno-157582
Cedilnik Simona, Vir, Gubčeva ulica 10i,
Domžale, osebno izkaznico, št. 210665.
gnu-157176
Celcer Lidija, Prešernova 29/a, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 1465819.
gnp-157231
Cigler Samo, Prisoja 3, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1357480.
gnz-157221
Cilenšek Boris, Trebinjska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 114857. gnz-157646
Curk Cirila Ana, Čufarjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 542200. gnh-157114
Čerič Hilda, Dupleska c. 146, Maribor,
osebno izkaznico, št. 730705. gnx-157123
Černič Miro, Podgora 20, Straža, osebno
izkaznico, št. 240231. gnp-157039
Čižič Slobodanka, Smetanova 88,
Maribor, osebno izkaznico, št. 450982.
gnt-157252
Dekleva Vladimira, Plešivica 15, Sežana,
osebno izkaznico, št. 869092. gny-157147
Demšar Bilka, Linhartova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 883993. gnw-157324
Dobaj Jožef, Kozjak 45, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 001292628.
m-882
Doberšek Marko, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 289715.
gnb-157245
Dodič Suzana, Gosposvetska cesta 27/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
1416756. gne-157692
Dokleja Aleš, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 778886. gnb-157095
Dolinar Alfonz, Lesno Brdo 49, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 86985. gnb-157670
Dolinar Marija, Lesno Brdo 49, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 87006. gnz-157671
Dovič Robert, Mestni trg 9, Metlika,
osebno izkaznico, št. 757825. gnt-157077
Dremelj Mija, Dragovšek 13, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000863499.
gnk-157361
Drev Bogdan, Parižlje 35/a, Braslovče, osebno izkaznico, št. 1553711.
gnx-157148
Dušič Milka, Zg. Šofije 84, Škofije, osebno izkaznico, št. 10702. gnp-157081
Erjavec Vlasta, Vrhniška cesta 7/a,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 891296.
gnf-157766
Ernestini Davide, Prade - cesta VIII 2,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000175615. gnn-157608
Fajt Franc, Pot heroja Trtnika 4/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
104270. gnh-157014
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Fekonja Luka, Maistrova ul. 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1329720. gnj-157487
Ferk Dušan, Selnica ob Muri 119, Ceršak, osebno izkaznico, št. 001014826.
m-868
Ferlež Jožica, Boletina 7/c, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 772068. gno-157257
Ferlic Barbara, Senično 17, Križe, osebno izkaznico, št. 158562. gnc-157119
Feuš Kristjan, Vidanovci 7, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1485770.
gnq-157180
Figelj Petra, Gortanova 37, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 978186. gnn-157083
Flajnik Stanislav, Vinica 33, Vinica, osebno izkaznico, št. 555079. gnv-157125
Galić Slavko, Metoda Mikuža 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 787017.
gns-157482
Gašparut Aleš, Cesta VDV brigade 38,
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št.
475054. gnr-157679
Gazvoda David, Ivana Roba 63, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 10350.
gnz-157196
Geršak Stanislava, Ukova 2, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000432420.
gng-157365
Gleščič Renata, Trnoveljska cesta 78,
Celje, osebno izkaznico, št. 1179433.
gnv-157200
Gobec Irena, Pečovje 15/b, Štore, osebno izkaznico, št. 1545383. gny-157222
Goršič Mojca, Velika Slivnica 14, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 1282749.
gnx-157348
Grabnar Arzenšek Štefica, Kolarjeva
ulica 34/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
22824. gns-157553
Grdina Karin, Ponini 19C, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 001702162.
gnw-157599
Grosman Ernest, Simoničev breg 2,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001703798. gnp-157381
Habot Darko, Plešičeva 7, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
804789. gny-157497
Hafizović Alen, Fužine 2/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1593741. gns-157353
Hajnžič Jožef, Koroška cesta 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 295306.
gnl-157735
Hochstatter Miran, Gospejna 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 218063. gny-157547
Hočevar Simon, Smrečnikova 32, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000822620.
gne-157592
Hojnik Vojko, Zadobrova 136, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 12219. gne-157442
Honsić Lev, Goce Delčeva 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1274339. gnl-157110
Horvat Danijel, Gajeva ulica 25, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 218602.
gnk-157311
Horvat Janez, Bukovci 176, Markovci,
osebno izkaznico, št. 674198. gnw-157099
Hozjan Maja, Tomšičeva ulica 8, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 722945.
gnj-157562
Hribar Ljudmila, Keršičeva cesta 21A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001387924.
gnv-157725
Hriberšek Anton, Dolenji Leskovec 29/a,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 1578121.
gnu-157551
Hudorovac Dalija, Brezje 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1088819.
gnu-157076
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Humar Bazilij, Koritnica 1, Grahovo ob
Bači, osebno izkaznico, št. 000663655.
gnq-157605
Jakič Lea, Tončka Dežmana 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1070499.
gnc-157544
Jakše
Tina,
Trdinova
pot
4/a, Metlika, osebno izkaznico, št. 1477629.
gnq-157080
Jamnik Marko, Podlimbarskega ulica 45/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
475512. gnx-157573
Jančar Bojana, Celovška 108, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000161694.
gnq-157705
Janekovič Sebastijan, Stara gora 38,
Mirna, osebno izkaznico, št. 1704239.
gni-157113
Janković Ilija, Rožna dolina, Cesta VI/36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1656368.
gnv-157650
Jekovec Jožef, Cesta revolucije 5,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 202346.
gns-157253
Jenko Franc, V dolini 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 641508. gns-157303
Jerič Anita, Tlake 20/a, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 240319. gnf-157716
Jerin Ciril, Obirska 14, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 496389. gnc-157644
Jontez Marjan, Štajngrob 2, Šentjanž,
osebno izkaznico, št. 82977. gno-157261
Josić Nataša, Limbuška 100, Maribor, osebno izkaznico, št. 1410803.
gnb-157145
Jovan Lacovich Deanna, Zupančičeva
23, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000662672. gnc-157369
Jovanović Nebojša, Poklukarjeva 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000835592.
gny-157747
Kadrijevič Severin, Cesta 9. avgusta
106, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
1719440. gno-157707
Kain Ian, Bevkova 75, Deskle, osebno
izkaznico, št. 001730558. gnx-157598
Kaiser Darjo, Zelena ul. 8, Hoče, osebno
izkaznico, št. 471419. gnr-157129
Karlovčec Zora, Divjakova ulica 9, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 884350. gnf-157616
Katern Zdenko, Planina 198, Planina,
osebno izkaznico, št. 432149. gny-157097
Kavčič Barbara, Vrhovčeva ulica 6B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000999326.
gne-157742
Kirn Jure, Ob Ljubljanici 50, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000263039.
gnq-157730
Klančar Ivan, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1712791.
gnp-157506
Klavžar Nina, Grčarevec 24, Logatec,
osebno izkaznico, št. 892022. gnv-157475
Klemenčič Ana, Partizanska 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 487486.
gnw-157024
Klemenčič Rok, Radoslavci 62, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 854833.
gnc-157394
Knez Medved Darinka, Počakovo 24,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001363292.
gno-157407
Kočar Pratislav, Gorišica 11, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1542754. gnt-157102
Kočevar Frančiška, Mucherjeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 79427.
gnx-157673
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Kokošinek Dejan, ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1734805.
gnd-157218
Kokot Alojz, Kajuhova ulica 1, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000440216. gnv-157375
Kolarič Andrej, Gajevci 6/A, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001551325.
gnn-157583
Konestabo Boris, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 680798.
gny-157047
Kopas Vincenc, Jeronim 3, Vransko, osebno izkaznico, št. 000534556.
gnj-157412
Korasa Gašper, Gabrje Šmiškovci 7,
Brusnice, osebno izkaznico, št. 001647585.
gng-157565
Korasa Viktorija, Gabrje Šmiškovci 7,
Brusnice, osebno izkaznico, št. 001647591.
gno-157557
Koren Stanislav, Spodnji Rudnik V/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 809488.
gnq-157230
Korljan Antiša, Nanoška 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000785204.
gnb-157520
Koron Zoran, Stjenkova 17, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001013395.
gno-157757
Korošak Vladimir Ludvik, Prešernova
ulica 14, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
001769393. gns-157378
Korže Strajan Ana, Glavarjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000074468.
gnx-157523
Kosić Klaudija, Bresterniška graba 77,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 352196.
gnt-157752
Koštić Mirsad, Ribnik 22, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000252352. gne-157792
Kotnik Adrijana, Bezina 18, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000933227.
gnq-157430
Kotnik Matjaž, Kopivnik 35, Fram, osebno izkaznico, št. 1125810. gno-157232
Kotnik Zdenko, Hotinja vas , Obrežna 4,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 521896.
gnc-157144
Kovačič Matej, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1194598.
gnk-157211
Kovačič Natalija, Industrijska ulica 8,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001684241.
gnu-157401
Kovše Janko, Sp. Gameljne 105, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 491717.
gnw-157499
Kozole Sergej, Pod hribom 2, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 1301827.
gno-157057
Kragelj Lidija, Sužid 2/b, Kobarid, osebno izkaznico, št. 1212540. gns-157078
Kragelj Matjaž, Ulica prekomorskih
brigad 3, Tolmin, osebno izkaznico, št.
001692100. gnj-157712
Krajnc Megušar Bernarda, Tbilisijska
ulica 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1577575. gnf-157566
Kralj Robert, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 223244. gnd-157318
Kremljak Andrej, Štefanova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001571593.
gnu-157776
Kristančič Miranda, XXX divizije 5/b,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 287190.
gnw-157249
Križe Štefan, Občice 180, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000720365.
gnm-157559

Krk Ljubo, Koroška c. 18, Tržič, osebno
izkaznico, št. 724524. gnn-157258
Krošelj Aleš, Dolenjska cesta 191,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 254699.
gnc-157169
Kršlin Franc, Ramovševa 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000699598.
gns-157753
Krušnik Matej, Zgornja Javoršica 7,
Moravče, osebno izkaznico, št. 895298.
gni-157563
Kuder Katja, Levec 51, Žalec, osebno izkaznico, št. 000879779. gnk-157411
Kuder Stanislav, Levec 51, Žalec, osebno izkaznico, št. 000987692. gnl-157410
Lah Milan, Trdinova 15, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 195991. gnb-157320
Lah Mitja, Spodnja Gorica 2, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 930171. gnr-157704
Lang Borut, Zenkovci 86, Bodonci, osebno izkaznico, št. 000700002. gnu-157376
Lango Marjan, Vitorin 54, Črniče, osebno
izkaznico, št. 1455019. gnd-157193
Lednik Mitja, Partizanska cesta 9, Mežica, osebno izkaznico, št. 000388771.
gnd-157568
Lekše Iztok, Glavni trg 31, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1644763.
gng-157390
Lenič Marjana, Škrilje 43, Ig, osebno izkaznico, št. 933343. gnn-157508
Lindič Marjan, Slovenska cesta 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 535443.
gne-157167
Lisjak Klara, Razgled 36, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 000221279.
gnm-157384
Ljubas Damir, Pivška ulica 1/a, Postojna,
osebno izkaznico, št. 199855. gnd-157118
Magajne Marija, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 454568.
gnw-157349
Magister Bogdan, Savska cesta 6/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1371886.
gnc-157173
Mahne Karlina, Jarše 36/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 500807. gnj-157312
Majkič Maja, Ulica Gubčeve brigade 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001254867.
gnd-157743
Malnar Stanka, Podgorska ul. 23,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 523567.
gnq-157130
Marc Martin, Planina 82, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001435170.
gnh-157589
Maretič Debeljak Karmen, Zgornja senica 2C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000858368. gnu-157726
Marinček Ljubomira, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1544097.
gng-157515
Matavž Roman, Cesta na Roglo 7,
Zreče, osebno izkaznico, št. 1131060.
gnr-157558
Matežič Denis, Cesta IX. Korpusa 93,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001273028.
gnt-157602
Matežič Tina, Cesta IX. Korpusa 93,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001273080.
gng-157615
Matjašič Darja, Sp. Ščavnica 57/a, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 834739.
gnh-157314
Matko Milan, Topolšica 15, Topolšica, osebno izkaznico, št. 1084684.
gnh-157264
Mažgon Albert, Briše 30, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 228881. gnt-157677
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Mesesnel Gregor, Slomškova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1087638.
gni-157338
Miklavčič Jože, Postojnska ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1201063.
gnh-157664
Miklič Katja, Tovarniška 57, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 529251. gnf-157116
Milič Marija, Novakova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279571.
gnh-157789
Milisavljević Mihajlo, 1. avgusta 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1730501. gnt-157702
Milošev Tuševljak Smiljana, Komenskega 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000780378. gnd-157793
Milošič König Marija, Wilhelmova ulica
3, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000295238.
gnx-157373
Mitruševski Srečko, Ulica Metoda Mikuža
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 774896.
gnz-157121
Mlakar Vida, Karantanska 5, Domžale,
osebno izkaznico, št. 976532. gnf-157691
Mohar Daša, Posavec 9, Podnart, osebno izkaznico, št. 1626420. gng-157090
Monetti Milena, Clevelandska 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1614716.
gnt-157577
Mongus Jakob, Čečovja 30, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001309136. gnz-157396
Mudlack Milan, Korytkova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 760622.
gnb-157595
Nadarevič Sabina, Kozlovičeva 29, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. P
53948. gnq-157105
Nanger Olga, Roška cesta 25, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 813963. gnn-157633
Nemec Matjaž, Cesta v Cuklje 2, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 1766712.
gnu-157251
Neškovič Slaviša, Podkraj 81, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 849415. gnu-157101
Niderl Adrijana, Moravci 62A, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 001230446.
gnw-157574
Novak Klamen, Dolenja vas 9A, Otočec, osebno izkaznico, št. 001441393.
gnj-157362
Novak Marija, Zakot 54, Brežice, osebno
izkaznico, št. 549823. gnl-157135
Novak Romana, Rimska cesta 8, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 634343. gnp-157131
Obštetar Ivana, Celovška 103, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083226.
gnk-157761
Ocepek Berta, Zahomce 20, Tabor, osebno izkaznico, št. 000514639. gnh-157414
Ogorevc Marko, Fram 162, Fram, osebno izkaznico, št. 1378279. gnm-157234
Oitzl Tamara, Riške čete 2, Ruše, osebno izkaznico, št. 1406841. gno-157632
Omerzel Ana, Klunova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 383151. gnl-157010
Orel Šturm Tanja Antonija, Čelesnikova
14, Medvode, osebno izkaznico, št. 429792.
gnp-157156
Osmanović Selma, Škerjančeva 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1518100.
gno-157332
Padežnik Slavica, Mizarska cesta 31,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001165629. gnm-157434
Pangerc Špela, Lunačkova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 963605. gnu-157501

Pavčič Tanja, Bizoviška 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 148515. gni-157013
Pavlič Aljoša, Pudob 49, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 1519201.
gnc-157069
Pavlovčič Zora, Sečovlje 51, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 000212301.
gnr-157604
Peklaj Pavel, Dvor pri polhovem gradcu 8A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000613453. gne-157767
Perko Nada, Omerzova ulica 15A, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001512144.
gnw-157699
Perme Milan, Trnovčeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1698589.
gnq-157330
Pezdirnik Darja Martina, Hradetskega 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001231472.
gnb-157770
Pichler Herman, Študljanska cesta 63,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001738549.
gnr-157729
Piljić Lidija, Kvedrova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292387. gni-157513
Pirnat Luka, Pečnik 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001770991. gnm-157759
Pišek Klemen, Pod lipami 24, Celje,
osebno izkaznico, št. 368792. gnu-157226
Pivec Boštjan, Podgorje 15B, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000664214.
gni-157388
Pivec Marjan, Na Gorci 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 000923540.
gnx-157448
Planinšek Mojca, Zadobrova 87/a,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 73638.
gnz-157146
Pleteršič Kristijan, Dolga gora 13, Ponikva, osebno izkaznico, št. 000357275.
gnt-157402
Plevnik Ana, Ulica Frankolovskih žrtev
7, Celje, osebno izkaznico, št. 998891.
gnz-157621
Podlesek Mateja, Gorica 50, Puconci, osebno izkaznico, št. 1764040.
gnc-157094
Podobnik Miran, Stjenkova 4, Postojna, osebno izkaznico, št. 1756516.
gnx-157198
Pogačnik Jože, Bezenškova ulica 29/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 479374.
gnt-157027
Pogačnik Marjan, Zabrekve 6, Selca,
osebno izkaznico, št. 428597. gnt-157652
Polak Matjaž, Lackova 68, Maribor, osebno izkaznico, št. 1563341. gnz-157696
Porenta Olga, Veliki lipoglav 9, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 000147253.
gny-157772
Potočnik Renata, Racovnik 20, Železniki,
osebno izkaznico, št. 838141. gni-157288
Prašnikar Jaka, Gosposvetska cesta 27/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
1416761. gnb-157695
Prijatelj Marija, Ilirska 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 78571. gnb-157120
Priveršek Poglajen Vesna, Celjska
ulica 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000972508. gnn-157733
Pučko Bogdan, Cesta v Rošpoh 95/c,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 338852.
gnl-157235
Purger Milan, Polje 12, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 000594435.
gnf-157366
Pustinšek Klavdija, Neža 23, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001774392.
gnl-157360
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Pušnik Danilo, Zgornji kraj 15, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1032779.
gnm-157084
Puterle Neža, Na dolih 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 802933. gnu-157601
Radinja Borut, Linhartova 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000236166.
gnr-157579
Railić Elin, Ižanska cesta 440J, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000417058.
gng-157790
Rebec Damijan, Nika Šturma 6, Sežana, osebno izkaznico, št. 000828300.
gnv-157450
Remšak Anja, Toma Brejca 16A, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001381980.
gnv-157625
Rodič Sandi, Zgornje Bitnje 143,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 638585.
gnl-157610
Rogelj Gašper, Verovškova 54, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000196353.
gnl-157785
Rozman Boštjan, Košnica 29/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 5768. gni-157488
Rupnik Dušan, Partizanska 47, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1470060.
gns-157428
Rupnik Katarina, Jakhlova 10, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 736847.
gnz-157371
Saboti Milan, Orehova cesta 62, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 1420210.
gny-157422
Sagadin Boža, Borova vas 31, Maribor,
osebno izkaznico, št. 740603. gnw-157224
Sagadin Lucija, Štuki 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000984861. gne-157367
Sardon Žan, Bratuževa 22, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001652191.
gnw-157399
Selinec Mojca, Bratuževa 22, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001652187.
gnx-157398
Selmani Merjeme, Trg 4. julija 15, Dravograd, osebno izkaznico, št. 000005467 - za
tujca. gnl-157160
Sitar Metka, Tomšičeva 35, Maribor, osebno izkaznico, št. 1646692.
gnb-157220
Skubin Olga, Drežniške ravne 13, Kobarid, osebno izkaznico, št. 001652168.
gnh-157364
Slavec Tatjana, Zalog št. 13, Golnik, osebno izkaznico, št. 000304242.
gnw-157624
Smajić Mirjana, Postojnska 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1401752. gnj-157062
Smerdel Vera, Ul. Roberta Kukovca 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1083558.
gnb-157420
Stadler Aleš, Bistrica ob Sotli 58/a, Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št. 1343915.
gnu-157701
Stamenčić Zoran, Stantetova 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 1270371.
gnl-157060
Starman Milan, Polje 17, Žiri, osebno izkaznico, št. 536318. gnm-157684
Stepančič Gordan, Otona Župančiča
54, Idrija, osebno izkaznico, št. 273195.
gnj-157437
Strašek Anton, Železnikarjeva 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 159960.
gnc-157619
Strehar Bojan, Vipolže 76/b, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 320608.
gnj-157087
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Strelec Ana, Stojnci 109, Markovci, osebno izkaznico, št. 001584421. gnk-157586
Šafrankovič
Terezija,
Rogozniška
22, Ptuj, osebno izkaznico, št. 388566.
gnn-157108
Šilak Anja, Kajuhova ulica 11, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 001560755.
gnj-157587
Šiško Srečko, Berkovci 7, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 000167098.
gnw-157724
Šivec Ana, Dovce 31, Rakek, osebno izkaznico, št. 627965. gne-157117
Škobalj Urška, Tyrševa 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 663959. gnd-157718
Šoštarič Denis, Celjska cesta 4, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 298086.
gnd-157143
Štagar Ksenija, Ulica borcev 32, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000279282. gnm-157359
Štefanič Janko, Cesta v Zajčjo dobravo
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 295864.
gno-157357
Štern Ivan, Ranče 30, Fram, osebno izkaznico, št. 323531. gng-157440
Šubelj Marija, Polje cesta XXXVI
/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 3267.
gnk-157161
Šušteršič Boris, Mencingerjeva 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 880352. gnd-157543
Tanacković Snežinka, Trg4. aprila 5,
Mežica, osebno izkaznico, št. 1715013.
gnc-157248
Tekstor Matej, Petelinjek 28, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001248527.
gnb-157570
Tesovnik Nejc, Cesta talcev 11, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001341498.
gnt-157427
Toplak Daša, Ul. Heroja Rojška 69,
Celje, osebno izkaznico, št. 1366532.
gnj-157216
Topolak Janja, Žlavsova 4, Vojnik, osebno izkaznico, št. 530091. gnd-157393
Trinkavs Primož, Gočova 49, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. OSIZ
1210914. gnx-157073
Turk Metka, Rimska ploščad 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001638712.
gny-157597
Urbas Ivana, Begunje pri Cerknici 6,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000521431.
gnj-157762
Uršič Štefka, Imeno 30, Podčetrtek, osebno izkaznico, št. 1374321.
gnh-157539
Vajda Anica, Bukovci 138, Markovci,
osebno izkaznico, št. 94689. gnx-157748
Varl Breda, Betnavska cesta 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 956936. gnr-157454
Vass Csongor, Dobrovnik 12A, Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
000555034. gnm-157409
Vaupotič Andrej, Čehova ulica 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000462296.
gnz-157596
Velikonja Rožič Barbara, Istrska cesta
109, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 001730122. gnd-157618
Vendramin Dušan, Strossmayerjeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 604039.
gne-157517
Verbič Karmen, Polžanska gorca 10,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
1709040. gng-157640
Verščaj Vili, Drska 46, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1688268. gnw-157074
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Vignjević Darinka, Trg komandanta
Staneta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
831713. gnu-157526
Viličnjak Boris, Irgoličeva ul. 21, Hoče,
osebno izkaznico, št. 760606. gns-157528
Vindiš Anton, Kungota pri Ptuju, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 000571402.
gny-157622
Vinkler Sabina, Cesta na grad 23, Sevnica, osebno izkaznico, št. 000271696.
gnr-157404
Virag Peter, Panonska 4/b, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 622318. gnz-157096
Vogrin Dušan, Zg. Kungota 10/d, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 643441.
m-862
Vozlič Ivan, Zadobrova 60, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 310352. gnn-157708
Vrečko Silvo, Cesta ob ribniku 28, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 807547. gnu-157626
Vrhovnik Vida, Cesta v Loke 17, Mozirje, osebno izkaznico, št. 1046939.
gnm-157534
Vučić Žarko, Šmarje pri Sežani 16/b,
Sežana, osebno izkaznico, št. 1729583.
gnb-157545
Vukanović Tomaž, Borštnikova 71,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1270862.
gne-157417
Wudler Bogomir, Tomšičeva 40, Maribor, osebno izkaznico, št. 000711141.
gnq-157405
Zacirkovnik Pavla, Prešernov trg 11,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 729883.
gnk-157561
Zadnik Niko, Brestovica pri Povirji 15,
Sežana, osebno izkaznico, št. 1316047.
gnx-157223
Zagmajster Kristijan, Gortina 42,
Muta, osebno izkaznico, št. 1534122.
gnp-157631
Zdionica Esad, Begunje 160, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000834895. gns-157603
Znidarič Bogdana, Biljana 4, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001570227.
gnv-157600
Zor Leopoldina, Pokopališka 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74237.
gnm-157184
Zrinski Bogomir, Moščanci 59, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 001690986.
gnt-157377
Zukić Ljiljana, Cesta španskih borcev
55/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
P00658126. gns-157653
Zupančič Ana, Delavska cesta 55,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000236380.
gnn-157408
Zupančič Bebek Matilda, Lepodvorska 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000136702. gnd-157693
Zuza Irena, Poljubin 96, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 353453. gnf-157091
Zuza Nives, Poljubin 96, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 1334413. gne-157092
Žabkar Rudolf, Pod Vinogradi 17,
Straža, osebno izkaznico, št. 1601740.
gnd-157093
Žibert Ludovik, Goriška 41, Velenje,
osebno izkaznico, št. 782232. gng-157415
Živkovič Saša, Mestni vrh 46, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001430348. gnp-157731
Žmuc Peternel Alenka, Peričeva 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 401348.
gng-157065
Žvan Matjaž, Sp. Gorje 103, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 156809.
gni-157088

Vozniška dovoljenja
Abramović Marko, Gregorčičeva 22, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 61005, reg. št.
271. gnq-157155
Ačko Drago, Dogoška 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1278443, reg.
št. 116017, izdala UE Maribor. gni-157413
Andrej Benedetič, Hum 5, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43477.
gnf-157191
Antumovič Veronika, Padlih borcev
10, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14089, izdala UE Postojna.
gnb-157470
Arčon Robert, Arčoni 20, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 30741.
gnj-157287
Arzenšek Anton, Kolarjeva ulica 34/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1863983, reg. št. 72308.
gnq-157555
Arzenšek Simona, Kolarjeva 34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1946065, reg. št. 82451, izdala UE Ljubljana. gnu-157451
Arzenšek Zvonko, Kolarjeva 34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1963307, reg. št. 157054, izdala UE Ljubljana. gnt-157452
Avberšek Marija, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 17349. gng-157465
Avguštin Vinko, Godešič 152, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCFG,
reg. št. 15549, izdala UE Škofja Loka.
gns-157703
Babič Darijo, Tomšičeva ulica 5, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2266,
izdala UE Sežana. gnd-157468
Beguš Katarina, Na Petelincu 11, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1914042, izdala
UE Tolmin. gnw-157028
Belcijan Borut, Vrba 18, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1474571, reg.
št. 36259, izdala UE Domžale. gng-157165
Belčič Mojca, Staretova 28, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1401697, reg.
št. 52737, izdala UE Kranj. gnl-157385
Benda Saša, Šentjanž 31, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9303,
izdala UE Mozirje. gnb-157345
Berdajs Ankica, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926189, reg. št. 152249, izdala UE Ljubljana. gno-157282
Beriša Indira, Kardeljev trg 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339095, reg. št. 46343, izdala UE Celje.
gnx-157552
Berke Helena, Vaneča 29/A, Puconci, vozniško dovoljenje, reg. št. 28317.
gnf-157291
Bezjak Mateja, Cvetkovci 58, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13618. gnj-157037
Bezjak Mateja, Cvetkovci 58, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13618. gnq-157255
Bizilj Alenka, Mladinska 4, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 0492783, reg. št.
14293. gnh-157464
Bizjak Tjaša, Rakovnik 25, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12503, izdala UE Trebnje. gny-157322
Bogović Miran, Arnovo selo 47, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, reg.
št. 8235, izdala UE Brežice. gnb-157170
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Bonič Danica, Javornik 60, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16658, izdala UE Ravne na Koroškem.
gne-157467
Bošković Mašenka, Ulica Ivanke Ferjančič 10, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S
1694817, reg. št. 3331. gnx-157623
Božičnik Primož, Mali kamen 25, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
20803. gnh-157614
Brašić Budimir, V Varde 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630855, reg. št. 12648, izdala UE Ljubljana. gnk-157461
Bruči Ana Marija, Cahova 6, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 7892, reg. št. 26405. gni-157038
Cavazza Damijan, Kongresni trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1798168, reg. št. ¸178485, izdala
UE Ljubljana. gnh-157689
Cedilnik Simona, Vir, Gubčeva ulica 10i,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1354227, reg. št. 30108, izdala UE Domžale. gnt-157177
Celin Maja, Kuteževo 4/b, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1269589, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-157683
Cvetanović Maja, Žabnica 47/a, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365535, reg. št. 234016, izdala UE Ljubljana. gnl-157585
Černič Miro, Podgora 26, Straža, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 25089.
gnv-157050
David Gazvoda, Ivana Roba 63, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38843, izdala UE Novo mesto. gnh-157189
Dinić Evica, Pri postaji 8, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6233, izdala UE Ravne na Koroškem. gnn-157058
Dobaj Jožef, Kozjak 45, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1930782, reg. št. 7326, izdala UE Pesnica.
m-883
Dobaj Jožef, Kozjak 45, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1930782, reg. št. 7326, izdala UE Pesnica.
m-883
Dobnikar Srečko, Slovenska ulica 16,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2003144, reg. št. 4702, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnk-157036
Dodič Suzana, Gosposvetska cesta
27/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 609873, reg. št. 67854, izdala
UE Maribor. gnc-157694
Dolinar Alfonz, Lesno Brdo 49, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5194, izdala UE Vrhnika. gny-157672
Dovič Robert, Mestni trg 9, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1516458, reg. št. 5486, izdala UE Metlika.
gnm-157034
Drašler Janez, Verd 37, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7462,
izdala UE Vrhnika. gnb-157745
Dravčbaher Marjan, Kovaška ulica 22,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3201, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-157436
Dremelj Stojan, Šentvid pri Stični 99,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. F, reg. št. 8901, izdala UE Grosuplje.
gnk-157590
Drev Bogdan, Parižlje 35/a, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1446744, izdala UE Žalec. gnw-157149

Ducman Nadja, Manžan 17, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. S1168416,
reg. št. 43425. gnw-157474
Dumitrov Miha, Cesta v Obrije 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372552, reg. št. 235949, izdala UE Ljubljana. gni-157163
Đokić Azra, Jenkova cesta 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1925099, reg. št. 34018, izdala UE Velenje.
gnc-157419
Ferk Jelka, Nad čreto 23, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
335580, reg. št. 15216, izdala UE Maribor.
gnr-157529
Filej Marjan, Stražunska ulica 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1691065, reg. št. 123845, izdala
UE Maribor. gny-157722
Fili Branko, Ul. 25 maja 49, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3814,
izdala UE Nova Gorica. gnm-157459
Gasior Peter, Cerklje ob Krki 26, Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. Ai
BGH, reg. št. 16877, izdala UE Brežice.
gnp-157681
Gašparut Aleš, Cesta VDV brigade 38,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
begh, reg. št. 5806, izdala UE Hrastnik.
gnq-157680
Gazvoda David, Ivana Roba 63, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38843, izdala UE Novo mesto.
gnw-157199
Gleščič Renata, Trnoveljska cesta 78,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33095. gnu-157201
Grabnar Arzenšek Štefica, Kolarjeva ulica 34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1502581, reg. št. 36347, izdala
UE Ljubljana. gnr-157554
Grdina Karin, Bonini 19/c, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
189890, reg. št. 49099. gny-157472
Gruzovin Mojca, Šmihel 23/a, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 37808, izdala UE Nova Gorica.
gnn-157458
Gumze Franc, Jaskova 4, Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 64/2004. gng-157290
Hanžeković Patricija, Kersnikova c.1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
BGH, št. S 2015763, reg. št. 23855, izdala
UE Velenje. gni-157713
Herlec Lucija, Kidričeva 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1960834, reg. št. 42854, izdala UE Kranj.
gne-157717
Hojnik Vojko, Zadobrova 136, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1619900, reg. št. 406. gnf-157441
Hriberšek Anton, Dolenji Leskovec
29/a, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 9206. gnw-157524
Hrovatin Ana, Cesta na postajo 48, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1717797, reg. št. 23044, izdala
UE Ljubljana. gni-157063
Inkret Nina, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1000756,
izdala UE Ljubljana. gng-157740
Jagodič Vinko, Prekopa 30, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S001257223, izdala UE Žalec. gnr-157429
Jalovec Janez, Šalka vas 129, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12303. gnt-157431
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Jamnik Marko, Podlimbarskega ulica
45/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1458999, reg. št. 128820, izdala UE Ljubljana. gny-157572
Jamšek Simona, Razbor 46, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št. S
1875922, reg. št. 13762. gnj-157137
Janežič Jože, Šišenska cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S22736. gnz-157521
Jelovčan Janez, Partizanska cesta 44,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15734. gnc-157469
Kain Ian, Bevkova 75, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 31194.
gnu-157476
Kariž Andrej, Komen 122, Komen, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 14327,
izdala UE Sežana. gns-157503
Karlovčec Zora, Divjakova ulica 9,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1691926, reg. št. 62698, izdala UE Maribor.
gne-157617
Kastelic Metka, Gmajna 18, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1595446, reg. št. 186599, izdala UE Ljubljana. gnj-157162
Kastrevc Albina, Veliko Črnelo 12, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 508689, reg. št. 1318, izdala UE Grosuplje. gnm-157059
Katern Zdenko, Planina 198, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
12698, izdala UE Postojna. gnx-157098
Kavčič Barbara, Vrhovčeva ulica
6B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1776147, izdala UE Ljubljana.
gnf-157741
Kenk Janez, Stara Vrhnika 36, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3847, izdala UE Vrhnika. gnn-157658
Kern Ivan, Bašelj 12, Preddvor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S189123, reg. št.
20810, izdala UE Kranj. gnv-157400
Klančar Ivan, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2030540, reg. št. 70495.
gnq-157505
Klembas Barbara, Zelena pot 17,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S1013254, izdala UE Ljubljana.
gnp-157756
Klinar Blaž, Hrušica 82A, Hrušica, vozniško dovoljenje, št. S1972595, izdala UE
Jesenice. gnt-157477
Kobav Vladimir, Cesta na Markovec 14,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h B, št. S64201, reg. št.
15658. gnx-157773
Kojadin Radko, Kašeljska cesta 48E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBCEGH, št. S1964764, izdala UE
Ljubljana. gnq-157780
Kokol Benjamin, Selska cesta 21,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. S 2063432, izdala UE Ptuj.
gno-157182
Konestabo Boris, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2032876, reg. št. 63302, izdala UE
Ljubljana. gnx-157048
Koren Stanislav, Spodnji Rudnik V/17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1799838, reg. št. 110941, izdala UE
Ljubljana. gnr-157229
Korez Janko, Lovrenc na Dravskem polju 33, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1665833, izdala
UE Ptuj. gnl-157285
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Korže Strajan Ana, Glavarjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S515152, reg. št. 44586, izdala UE Ljubljana. gny-157522
Kos Franc, Šklendrovec 6/a, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1714033, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-157609
Košir Stanislav, Ragovska 19, Novo mesto - Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22006, izdala UE Novo mesto.
gnq-157480
Kotnik Adrijana, Bezina 18, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13335. gno-157432
Kotnik Matjaž, Kopivnik 35, Fram, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,GHF,
št. S 1936275, reg. št. 126243, izdala UE
Maribor. gnd-157122
Kovač Vesna, Cesta 5. maja 19, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8328, izdala UE Logatec. gng-157490
Kovše Janko, Sp. Gameljne 105, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 514271, reg. št. 24873, izdala UE Ljubljana. gnp-157535
Krajnc Megušar Bernarda, Tbilisijska ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 971539, reg. št. 178241, izdala
UE Ljubljana. gne-157567
Krajnc Tomaž, Šempeterska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
871964, reg. št. 79547, izdala UE Maribor.
gnp-157581
Kralj Robert, Brodarjev trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453424, reg. št. 210152, izdala UE Ljubljana. gne-157317
Križe Štefan, Občice 18/a, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4606. gns-157478
Kroflič Simona, Rove 11, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 377215,
reg. št. 32269. gnj-157612
Kunc Avgust, Robindvor 3, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 5287. gnv-157250
Kurnik Boris, Trg Komandanta Staneta
006, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S847407, izdala UE Ljubljana.
gnz-157721
Lampret Herman, Stražica 21, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
986301, reg. št. 14494. gnv-157225
Libić Jožica, Partizanska cesta 47, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24316, izdala UE Škofja Loka.
gnf-157341
Lojk Mitja, Bolje 85/b, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BCE, reg. št. 28457, izdala
UE Nova Gorica. gno-157457
Magister Bogdan, Savska cesta
6/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1799105, reg. št. 260382.
gnb-157174
Mahkovič Janez, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1673775, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnk-157736
Mahnič
Gašper,
Bognarjeva
pot
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1991940, izdala UE Ljubljana.
gnz-157771
Makoter Miran, Logarovci 27, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h BDG, št. S1857622, reg. št.
9731. gnb-157395
Maksimović Jovan, Polje, cesta XII/002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 321344, reg. št. 96550, izdala UE Ljubljana. gnr-157054
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Marc Katja, Gradnikove Bigade 49, Nova
Gorica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 72. gnk-157286
Maretič Debeljak Karmen, Zgornja senica 2C, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S15642. gnt-157727
Marinček Tomaž, Metelkova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1829574, reg. št. 20651,
izdala UE Ljubljana. gns-157153
Matavž Roman, Cesta na Roglo 7, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
121. gnx-157473
Mavsar Nina, Ul. Nikole Tesle 12, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18524. gnq-157455
Meglič Suzana, Senično 7, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246815,
reg. št. 8133, izdala UE Tržič. gnv-157300
Metelko Matej, Ravno 4, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 20568.
gnq-157580
Miklavčič Jože, Postojnska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1003454, reg. št. 198413, izdala UE
Ljubljana. gng-157665
Miklavčič Tomaž, Bračičeva ulica 1, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 11094. gnv-157425
Miklič David, Pot za Stan 10, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16681, izdala UE Vrhnika.
gni-157788
Miklič Katja, Tovarniška 57, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699464, reg. št. 21084, izdala UE Domžale.
gng-157115
Milanovič Ana, Reginčeva uloica 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392290, reg. št. 52534, izdala UE Kranj.
gnp-157606
Mlakar Simon, Zlatoličje 11/e, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1766129, reg. št. 21425, izdala UE Maribor.
gnz-157246
Može Mirjam, Senožeče 81, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 13809, izdala UE
Sežana. gnj-157462
Mudlack Milan, Korytkova ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
185865, reg. št. 108157, izdala UE Ljubljana. gnc-157594
Murat Severdžan, Pod hribom 74,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 66/2004.
gnn-157358
Murovec Brijan, Pahorjeva 30, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI44051, reg. št. 50846, izdala UE Koper.
gnm-157284
Naglič Marko, Slovenska cesta 55C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1587997, reg. št. 240221, izdala UE
Ljubljana. gnk-157786
Nerer Peter, Zgornje Pirniče 42, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434602, reg. št. 237828, izdala UE Ljubljana. gnh-157064
Nikolič David, V zatišju 2, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 460447,
reg. št. 3985, izdala UE Ruše. gnc-157294
Novak Bojan, Pod vinogradi 6, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15828. gns-157053
Novak Romana, Rimska 8, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1447757, izdala UE Žalec.
gni-157263

Obštetar Majda, Mačkovec 3, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26175,
izdala UE Novo mesto. gnp-157031
Operčkal Marjetka, Stranice 34, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7478.
gny-157247
Pavlovčič Zora, Sečovlje 51, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, št. SI 005579,
reg. št. 5969, izdala UE Piran. gni-157463
Peklaj Pavel, Dvor pri polhovem gradcu 8A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1776552, izdala UE Ljubljana.
gnd-157768
Pichler Herman, Študljanska cesta 63,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1517540, reg. št. 35618, izdala UE
Domžale. gns-157728
Piljić Mladimor, Stražnji vrh 6/b, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8654, izdala UE Črnomelj. gnl-157560
Pirc Tatjana, Nebčeva ulica 104, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890765, reg. št. 150935, izdala UE Ljubljana. gno-157511
Pirić Ante, Bernetičeva 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
SI 3318, reg. št. 11996, izdala UE Koper.
gnq-157030
Pirnat Bojan, Otiški vrh 114, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
5760. gnf-157541
Pistotnik Aurora, Cesta na Markovec 61,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 28486, reg. št. 25877, izdala UE Koper. gni-157363
Pivec Boštjan, Podgorje 15B, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15355, izdala UE Kamnik. gnj-157387
Pivec Marjan, Na gorci 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S912016, reg. št. 12328, izdala UE Maribor. gni-157438
Plahuta Karmen, Ojstro 13, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10516, izdala UE Trbovlje. gnh-157289
Pleterski Roman, Kresnice 117, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1652507, izdala UE Litija. gns-157453
Počkar Vida, Potokarjeva 2, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
153781, reg. št. 60724. gnl-157260
Podčedenšek Urška, Vosek 3/d, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
408218, reg. št. 8944, izdala UE Maribor.
gnb-157720
Pogačnik Jože, Bezenškova ulica 29/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 448945, reg. št. 99054, izdala UE Ljubljana. gnu-157026
Polanec Jernej, Ob gozdu7, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1601967, reg. št. 12512, izdala UE Lenart. gnz-157471
Polanec Valentino, Vrhole 98/a, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S 1882434, reg. št. 25046. gni-157613
Praprotnik Marijan, Janeče 17, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 17803, izdala UE Ravne ne Koroškem. gnk-157636
Predovnik Martin, Brezje pri raki 22,
Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 8657. gnx-157423
Priveršek Poglajen Vesna, Celjska ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1872656, izdala UE Ljubljana.
gno-157732
Pučko Bogdan, Cesta v Rošpoh 95/c,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
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km/h, BFGH, št. S 1767141, reg. št. 63730,
izdala UE Maribor. gnk-157236
Pukl Marjeta, Zagrda 66/c, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 832321, reg.
št. 21415. gnz-157421
Puntar Matevž, Dragomer, Loki 43, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13595, izdala UE Vrhnika. gnd-157668
Ravnihar Dušan, Trstenik 1/h, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
188864, reg. št. 15954, izdala UE Kranj.
gnn-157008
Resman Janja, Begunje 101/c, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1577047, reg. št. 25307.
gnn-157033
Resnik Bojan, Krulejeva 1, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1772887, reg. št.
6165. gnk-157136
Rogina Franc, Starše 48, Starše, vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm BCEGH,
št. S 1738602, reg. št. 123037, izdala UE
Maribor. gnm-157159
Rožman Miran, Kapelska 66, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4646,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-157183
Saboti Milan, Orehova vas 62, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1765417, reg. št. 60368, izdala
UE Maribor. gnu-157426
Sajovec Alojz, Pehačkova cesta 19, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 705, izdala UE Logatec. gnl-157085
Simčič Marija, Vipolže 39/a, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 21870, izdala UE Nova Gorica.
gnf-157466
Slana Damjan, Melinci 182/a, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 40046.
gno-157032
Slanić Alen, Stojnci 92, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1074876,
izdala UE Ptuj. gnp-157481
Slobodnik Igor, Založnikova ulica 41,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S 1779889,
reg. št. 113212, izdala UE Ljubljana.
gnb-157370
Stare Mateja, Zgornje pirniče 40C, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1433028, reg. št. 210404, izdala UE Ljubljana. gnj-157787
Stariha Darinka, Kolodvorska 43, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6806, izdala UE Črnomelj. gnu-157126
Starman Milan, Polje 17, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 30658, izdala UE Škofja Loka. gnl-157685
Stefanovski Ljubomir, Tavčarjeva 10, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S961419,
izdala UE Jesenice. gnd-157293
Stipanović Nenad, Brezovica pri Metliki 17, Suhor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 002930181, reg. št. 5810,
izdala UE Metlika. gnl-157035
Šarkezi Silvana, Hrastovec 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077843, reg. št. 26086, izdala UE Velenje.
gnv-157550
Šega Helena, Breznica 7, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S486975, izdala
UE Jesenice. gnr-157479
Šerbinšek Robert, Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1534510, reg. št. 109054, izdala UE
Maribor. gnp-157256
Šercelj Boža, Vorančeva 12, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
19220. gnl-157139

Škobalj Urška, Tyrševa 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1607671,
reg. št. 123272. gnc-157719
Škrk Martin, Pod akacijami 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593818, reg. št. 221265, izdala UE Ljubljana. gnf-157666
Štirn Jošt, Šmarjetna gora 1A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1375750, reg. št. 52485, izdala UE Kranj.
gnt-157777
Štravs Martina, Župančiči 14, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. S1650910, reg. št.
47601. gnj-157637
Štupica Stanko, Delavsko naselje 24,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 10817. gnp-157056
Šurlović Robert, Hladilniška ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214985, reg. št. 222086, izdala UE
Ljubljana. gnx-157023
Šuštar Gregor, Kapucinski trg 17, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
27513, izdala UE Škofja Loka. gnf-157016
Talić Alen, Tavčarjeva 2, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1046494, izdala UE
Jesenice. gnq-157305
Taraniš Zijada, Pod vinogradi 6, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32683. gnt-157052
Toplak Daša, Ul. Heroja Rojška 69,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
9852, reg. št. 14144. gne-157217
Trinko Timotej, Ulica Matije tomca 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBGH, št. S1711930, reg. št. 39133,
izdala UE Domžale. gnv-157750
Trivić Boro, Glavarjeva cesta 96, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1033330, reg. št. 5953, izdala UE Kamnik. gni-157738
Turnšek Zdenka, Zg. Hudinja 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
377562, reg. št. 22229. gns-157128
Urbič Franci, Vajdova ulica 55, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1148,
izdala UE Črnomelj. gnw-157124
Vek Vital, Pot k ribniku 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1435743, reg. št. 18220, izdala UE Kamnik.
gnr-157504
Vene Karel, Jelendol 6, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 27628,
izdala UE Novo mesto. gnu-157051
Verhovšek Roman, Prožinska vas 34/d,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1462425, reg. št. 48121. gng-157140
Verščaj Vili, Drska 46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5925,
izdala UE Novo mesto. gnw-157049
Vignjević Darinka, Trg komandanta
Staneta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1502331, reg. št. 175046.
gnv-157525
Vodišek Urška, Podgard 32/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1579475. gnm-157259
Vogrin Dušan, Zg. Kungota 10/d, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1891742, reg. št. 1742, izdala UE Pesnica. m-863
Voušek Lili, Cesta na Brdo 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064993, reg. št. 202818, izdala UE Ljubljana. gns-157382
Vrhovnik Vida, Cesta v Loke 17, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9449,
izdala UE Mozirje. gnn-157533
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Vukanović Tomaž, Borštnikova 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 1765863, reg. št. 119783, izdala UE Maribor. gnd-157418
Vukič Radovan, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328006, reg. št. 227719, izdala UE
Ljubljana. gnq-157530
Zamljen Dimitrij, Špitalič 20, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
24507, izdala UE Kamnik. gnn-157783
Zelko Marija, Obrtniška ulica 1, Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št. 19344.
gnl-157310
Zrimšek Barbara, Preloge 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285061, reg. št. 83097, izdala UE Ljubljana. gnv-157175
Zupančič Ana, Delavska 55, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1514952, reg.
št. 54556, izdala UE Kranj. gnk-157386
Žabjek Boštjan, Gradišče nad Pijavo Gorico 220, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1284733, reg. št. 226670, izdala
UE Ljubljana. gnz-157496
Žemva Tatjana, Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15033, izdala UE Nova Gorica. gnp-157456
Žibert Marko, Besnica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S1502353,
izdala UE Ljubljana. gnr-157779
Žigon Dominik Gal, Rožna dolina, Cesta
II/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1064186, reg. št. 157874, izdala UE Ljubljana. gnv-157350

Zavarovalne police
Bašič Hakija, Goriška cesta 46, Ajdovščina, zavarovalno polico, št. AO 243944.
gnd-157043
Buden Katica, Spodnja sorica 19, Sorica,
zavarovalno polico, št. 683734, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gni-157663
Gams Ivan, Ulica Pohorskega bataljona 185, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 1010883, izdala zavarovalnica Tilia.
gnv-157675
Goli Silva, Zbure 40A, Šmarješke Toplice, zavarovalno polico, št. 204648, izdala zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
gnm-157484
Grajman d.o.o., Cesta na Log 3, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. AO 663969,
AO 276312 in AO 460038, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-157676
Gričar Matjaž, Kamnogoriška 42, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 190970, izdala
zavarovalnica Tilia. gne-157192
Hace Stanislav, Štajerska vas 11, Loče
pri Poljčanah, zavarovalno polico, št.
638310, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., Ljubljana. gnh-157639
Ilič Nada, Ul. 10 okt. 3, Maribor, zavarovalno polico, št. 661678, izdala zavarovalnica Slovenica. m-869
Jagrič Sara, Ulica Anke Salmičeve 72 A,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. AO 00101655570, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnx-157298
Jukan Mirzet, Naselje na Šahtu 32,
Kisovec, zavarovalno polico, št. AO
00101662763, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-157015
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Kočevar Dušan, Ulica Borisa Kragherja 15, Kidričevo, zavarovalno polico, št.
AO636941, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnb-157645
Konda Helenca, Dol 6, Stari trg ob Kolpi, zavarovalno polico, št. 040185263, izdala zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
gnb-157295
Lah Tomaž, Suhadole 31/a, Komenda,
zavarovalno polico, št. 254687, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-157512
Lindič Marjan, Slovenska 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1020439, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-157227
Maasarani Issan, Ob Mejašu 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 663237, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-157546
Macele Cvetka, Zemelj 3, Gradac, zavarovalno polico, št. AO999225, izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto. gnn-157483
Mežan Darja, Rožna ulica 5, Vir, Domžale, zavarovalno polico, št. 630884, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., Ljubljana.
gnf-157641
Muller Ivan, Radoviči 3, Metlika, zavarovalno polico, št. 186069, izdala zavarovalnica Tilia. gng-157190
Plahuta Zvonka, Batuje 1/a, Črniče, zavarovalno polico, št. 669534, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-157611
Plankar Jože, Ulica Anke Salmičeve 33,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. 00101635024, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnm-157659
Plut Marija, Tbilisijska ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101713272.
gnc-157319
Priveršek Poglajen Vesna, Celjska
ulica 31, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 219718-kasko zavarovanje, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., Ljubljana.
gnq-157734
Purkart Bojan, Trnovska ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101678721, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-157588
Stajnko Dušan, Devova 3, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101661185, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-871
Šinkar Jolanda, Zadrečka cesta 3, Nazarje, zavarovalno polico, št. AO375094.
gne-157667
TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 679872 za tovorno vozilo LJ Z7 - 69P. gnk-157061
Virk Janez, Ulica Goce Delčeva
2, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101629523, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-157321
Vukić Radovan, Škofjeloška cesta
21, Medvode, zavarovalno polico, št. AO
633161, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-157591
Žibert Alojz, Dolenji Leskovec 32,
Brestanica, zavarovalno polico, št. AO
00101604658, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-157299

Spričevala
Amiđič Sabina, Novo naselje 17, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika III Dim. v Mariboru, izdano leta 2004. m-884
Antonič Velibor, Strossmayerjeva 30,
Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor. m-887
Artnak Franc, Turno 16/a, Gorica pri
Slivnici, spričevalo za 2. letnik SŠGT Celje
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smer natakar gostinska dela, izdano leta
2003. m-873
Avberšek Marija, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, indeks, št. 50030057, izdala Teološka fakulteta v Ljubljani. gnl-157210
Bajželj Matic, Ul. bratov Učak 108, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2001
in 2002. gns-157328
Balkovec Andrej s.p., Mali Nerajec 3,
Dragatuš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo v Novem mestu,
izdano leta 1993. gnp-157335
Bauman Branko, Slovenska 38, Središče
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu za
licenco šoferja pri Elektro Maribor, izdano
leta 1978. m-861
Bešić Enes, Krpanova 11, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika Trgovske šole,
izdano leta 2001. gnz-157046
Borovnik Matej, Graška gora 22A, Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo 4. letnik
srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnf-157791
Bošnjak Nea, Gramscijeva 17, Izola Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran
- Antonio Sema. gnk-157011
Cerar Jože, Krašce 2, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehnične šole
v Ljubljani, izdano leta 1991. gnp-157356
Čadež Robert, Koprivnik 13/a, Sovodenj,
spričevalo o zaključnem izpitu strojni tehnik
v Škofji Loki, izdano leta 1991. gno-157132
Danijel Maher, Puša 25, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor - smer kovinarstvo, strojništvo - preoblikovalec in spajalec kovin,
izdano leta 1990. m-885
Djek Merdita, Marušiceva 13, Piran - Pirano, Potrdilo o strokovni usposobljenosti
trgovski poslovodja številka 2752-3108/95.
gnx-157498
Ercegovac Ivan, Preradoviča 33, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinske šole ŽIŠ, izdano leta 1972. m-860
Fekonja Ciril, Mirna peč 44, Mirna Peč,
spričevalo o končani OŠ Mirna, izdano leta
1985. gnt-157127
Florijan Stanko, Celjska 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Milana Jarca, Ljubljana, izdano leta 1973. gni-157763
Furlan Andraž, Med ogradami 40, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje grdabene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnw-157674
Gaberc Ines, Istrskega odreda 11, Portorož - Portorose, spričevalo 2. letnika Gimnazije, izdano leta 2002. gnv-157500
Gerečnik Jožef, Prepolje 11, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Vajensko ind. šole v Mariboru, izdano
leta 1958. m-886
Gert Viktor, Rošpoh 164, Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijska šola
za poklicnega voznika v MB, izdano leta
1979. m-876
Gomboc Bojan, Na klisu 7, Vrhnika,
spričevalo 1. letnik srednja policijska šola,
Tacen, izdano leta 1976. gnm-157709
Hočevar Katja, Roška cesta 12, Kočevje,
spričevalo 1. letnika trgovska šole v Kočevju, izdano leta 2002. gnx-157648
Hočevar Mateja, Prešernova 22/e, Velenje, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Slovenj Gradec - program trgovec, izdano
leta 1999. gnj-157537
Ilić Bojan, Ruška cesta 59/a, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Zavoda za slušno

in govorne prizadete v Ljubljani, izdano leta
1987 in 1988. gnm-157509
Jankovič Gregor, Muzejska ulica 9, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske upravno- administrativne šole v
Kranju, izdano leta 1995. gnn-157283
Janžič Polona, Flisova ulica 39, Hoče,
spričevalo za 1. letnik Srednje šole za gostinstvo in turizem MB, izdano leta 2002.
m-877
Jeriha Goršič Jelka, Grablovičeva ulica
26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu VI gimnazije Ljubljana Moste, izdano
leta 1977, izdano na ime Jeriha Jelka.
gnk-157661
Jožica Kocet, Kobilje 138, Kobilje,
spričevalo za 1. letnik SŠGT Radenci.
gnk-157186
Juhart Tatjana, Tomšičeva 36, Slovenska
Bistrica, spričevalo za 1, 2, 4, letnik Zdravstvene šole Maribor - otroška smer, izdano
leta 1980, 1981, 1983. m-890
Jurić Klaudija, Slamnikarska ulica 8,
Mengeš, spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 2002. gny-157347
Kampl Jure, Antoličičeva 22, Maribor,
spričevalo za 2. letnik Srednje trgovske
šole MB, izdano leta 2003. m-872
Karim Tatjana, Ul. bratov Babnik 20,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne administrativne šole v Kopru, izdano leta
1979 in 1980. gnz-157071
Klakočar Špela, Sr. Bela 41/a, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije v
Kranju, izdano leta 2003. gne-157642
Klobučar Bojan, Stare pravde 13, Brežice, spričevalo Srednje tehnične šole Novo
mesto, št. I/SO-IV/45 z dne 25.6.1991.
gnh-157389
Kobilšek Urh, Steklarska ulica 3, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, izdano leta 1998.
gnd-157018
Kostić Alen, Proletarska cesta 2, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gno-157507
Košir Andrej, Kerstnikova 11, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani, izdano leta 1988. gne-157342
Kovač Patricija, Humekova ulica 15, Krško, spričevalo Spričevalo od 1. do 3. letnika
srednje tekstilne šole Sevnica, izdano leta
1992, 1993, 1994, izdano na ime Kostrevc
Patricija. gnm-157309
Kovačič Jan, Cesta na Dobrovo 49, Celje, indeks, št. 18030372, Filozofska fakulteta, Ljubljana leto izdaje 2003. gno-157657
Kovačič Nina, Stanetinci 31A, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci. gny-157297
Likar Simon, Bača pri Modreju 53, Most
na Soči, spričevalo o končani OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas, izdano leta 1989.
gnm-157584
Marcel Vršič, Pristava 10, Ljutomer, diplomo št. III - 333/178 - 87, Kadetska šola
za miličnike Ljubljana. gnj-157187
Marinčič Miroslav, V dolini 43, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje kemijske šole - kemijski procesničar, izdano leta
1979. gny-157197
Marolt Andrej, Hudovernikova 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika SGBŠ v Ljubljani,
izdano leta 2002. gni-157313
Merc Jože, Repišče 23, Zgornji Leskovec, spričevalo o končani osnovni šoli Leskovec, izdano leta 1965. gnc-157044
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Merzdovnik Melita, Legen 103A, Slovenj
Gradec, spričevalo za trgovsko šolo, izdano
leta 1987, izdano na ime Merzdovnik Melita.
gne-157492
Močnik Danica, Cmureška c. 1, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo za 3. letnik Upravno administrativne šole v MB, izdano leta
1980. m-878
Muzetič Dragan, Miren 89, Miren, maturitetno spričevalo Srednja živilska šola, v
Ljubljani, izdano leta 1998. gng-157765
Oblak Špela, Prelesje 9, Gorenja vas,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, izdano leta 1998. gnq-157630
Omahen Tanja, Veliko Mlačevo 20, Grosuplje, indeks, št. 01000181, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnv-157075
Pelko Špela, Zgornji Brnik 124, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996, izdano na ime Danilovič
Špela. gnt-157327
Plemeniti Lidija, Prekmurska 48, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
Ekonomska šola Maribor, izdano leta 1998.
m-881
Pogačič Anita, Križevec 3/a, Stranice,
spričevalo 2.,3. in 4. letnika Srednje tekstilne šole v Celju, izdano leta 1997,1998,1999.
gnf-157041
Rak Aleš, Cigonca 58, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-889
Ružič Ana Lucija, Cesta I/18, Velenje,
maturitetno spričevalo Splošne in strokovne gimnazije Velenje, izdano leta 1999.
gny-157397
Sever Bojan, Planinškova ulica 9, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
št.D/29, izdano leta 1980. gny-157172
Slana Milan, Mele 30, Gornja Radgona,
indeks, št. 61030032, izdala ISH - podiplomski humanistični študij. gnb-157070
Strle Špela, Kopališka 45, Škofja Loka,
preklic študentske izkaznice, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 72/2004. gnx-157723
Sušnik Aleš, Ul. Arnolda Tovornika 10,
Maribor, spričevalo za 2. letnik Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2002/2003.
m-859
Šilec Ines, Vitomarci 74, Vitomarci, spričevalo od 1. do 5. razreda osnovne šole
Trnovska vas Desternik, podružnica Vitomarci, izdano leta 1999. gnu-157301
Tomaš Danijel, Udarniška 9, Štore, spričevalo za 2. letnik SŠGT Celje smer natakar, izdano leta 2002/2003. m-865
Tratnik Tina, Pongranc 165, Griže, spričevalo za 1. letnik SŠGT Celje smer natakar, izdano leta 2002. m-874
Trunkl Andrej, Gažona 1A, Šmarje,
spričevalo 4. letnika srednje ekonomskoposlovno šole v Kopru, izdano leta 2003.
gnl-157760
Urek Primož, Kapele 50, Kapele, spričevalo 1. in 2. letnika Tehnične gimnazije SŠ
Krško, izdano leta 2001,2002. gnb-157045
Vesel Tomaž, Vinica 49, Vinica, spričevalo 4. letnika srednje šole tehničnih strok
Litostroj, izdano leta 1990. gno-157307
Vižintin Silvia, Hrvatini 145, Ankaran Ankarano, spričevalo 1. letnika gimnazije
Gian Rinaldo Carli. gnd-157643
Zadnikar Vinko, Podnart 42/a, Podnart,
spričevalo poklicno gostinske šole, izdano
leta 1970. gnp-157181
Zakrajšek Gašper, Dolenjska cesta
40, Ljubljana, spričevalo 2.letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnl-157185

Zlojutro Dragoslav, Spodnje Loke 3,
Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1991. gnr-157079
Zlojutro Dragoslav, Spodnje Loke 3, Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za poklicne voznike na Ježici, izdano leta
2000. gno-157082
Zupan Anton, Zgornji Brnik 114, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 8. razreda
osnovne šole Križe. gni-157638
Zupančič Rozalija, Župančičeva 20, Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazija Josip Jurčič Ivančna gorica, izdano leta 1967.
gnu-157651
Železnik Jože, Velika Štanga 21, Šmartno pri Litiji, spričevalo št. II/213 Šole za
voznike motornih vozil, izdano leta 1974.
gne-157017

Ostali preklici
AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica
3/a, Trzin, potrdilo za registarcijo za motorna kolesa Honda po carinski deklaraciji K4
- 102435 z dne 25.5.2004, št. karoserije
JH2SC51A24M202218 in motorno kolo s št.
kar. JH2SC51A64M201623. gnf-157316
Avberšek Marija, Maistrova 4, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
50030057, izdala Teološka fakulteta v Ljubljani. gnn-157208
Avtoprevozništvo Kokalj s. p., Goličnikova ul. 5, Mozirje, dovolilnice za Ukrajino, koda D203911, ser. št. 1580359, koda
D102913, št. 1580361 in koda D102791, št.
1580239. gne-157150
Avtoprevozništvo Kokalj s. p., Goličnikova ul. 5, Mozirje, dovolilnice za Romunijo
3. države, koda D031356, št. 229055, koda
D055812, št. 223339 in koda D055815, št.
223342. gnu-157151
Avtoprevozništvo Kokalj s. p., Goličnikova ul. 5, Mozirje, dovolincoe za Yugoslavijo,
koda D082630, št. 3775, koda D113477, št.
4601. gnt-157152
AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
transportno dovolilnico za Hrvaško, koda
EO43066, št. 0001495. gnf-157391
Baša Andrej, Pot ob Črncu 21, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 16167, izdala FDV
v Ljubljani. gne-157571
Biber Matija, Gotska 9, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13 -3814/96, VČ 96-1687 z dne
22.7.1996. gnq-157380
Borštnar Milan, Vrhek 30, Sevnica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-470-99, VĆ - 6048-99. gnf-157491
Brajdič Milan, Dobruška vas 41, Škocjan,
delovno knjižico, ser. št. 0280318, reg.št.
39285. gnj-157012
Brumen Albin, Trnovski vrh 14, Trnovska
vas, potrdilo za varno delo s traktorjem št. 3
- 3/95, izdano leta 1995 Srednješolski center Ptuj. m-888
Cerar Stojan s.p. - Cerar, Rovska cesta
36, Radomlje, izvod licence, št. 4513 za
tovorno vozilo Peugeot Boxer 2.5 D, reg.
oznaka LJ H6-97R. gni-157138
Debeljak Marija, Grobelno 37A, Grobelno, potrdilo o opravljenem tečaju za servirko
- srednja šola za gostinstvo. gnc-157494
Debeljak Marija, Grobelno 37A, Grobelno, potrdilo o opravljenem tečaju za servirko
- srednje šole za gostinsvo. gnb-157495
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Ej, glej naprej!, Iztok Jarc s.p., Kamnik pod Krimom 72d, 1352 Preserje,
preklicuje naslednje police: 603-32672,
607-od 2540381 do 2540395, 2700424,
2701948, 2967977, 3004554, 3159622,
3159634, 3180359, 3227286, od 3227367
do 3227370, 609 - 1187685, 1216894,
1222680, 1297444, 1297582, 1325696,
1381239, 1411551, 1411552, 1411560,
141567, 1411569, 1411575, 1496548,
1496567, 1496589. Ob-18555/04
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
hrvaško dovolilnico ( 191/11), št. 0004109,
0004110, letnik 2004. gnn-157158
Hafizović Alen, Fužine 2/a, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednje šola Domžale
- trgovska smer. gnr-157354
Hočevar Andrej, Prežihova ulica 2, Dravograd, službeno izkaznico, št. 01810, izdal
MORS. gnk-157111
Hojnik Vojko, Zadobrova 136, Škofja vas,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-8136/98VČ-2807/98, izdala V Kopru. gnh-157439
HOLDING SLOVENSKE, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana-Slovenske železnice, izvod licence za prevoz v cestnem
prometu, ser. št. G1010442, št. licence
0001429/1420/322, izdana 24.11.2003
za vozilo Iveco tip Turbo Daily 49.12, reg.
oznaka LJ 82-70A. gnu-157351
Jaušovec
Marjan,
Mestni
vrh
70/b, Ptuj, vpisni list za čoln, št. št.
26251-5238/97, 177/24872, datum izdaje
11.8.1997. gnr-157029
Jurič Janez, Irgoličeva 59, Hoče, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293/15703, ser. št. BČ 03/10854. m-866
Jurič Janez, Irgoličeva 59, Hoče, vpisni list za čoln, št. 26251 - 2550/95 - 03.
m-867
Kern Ivan, Bašelj 12, Preddvor, orožni list, št. OL 28286, izdala UE Kranj.
gnl-157435
Košir Martin, Remihova ulica 10, Kočevje, delovno knjižico. gnz-157296
Kozlar Brigita, Vojkova 91, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01098245, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gni-157188
Kozlevčar Slavko s.p., Jurčkova 84,
Ljubljana, izvod licence, št. 9905, izdan pri
OZS, dne 29.5.2001 za vozilo Ople Omega,
reg. oznaka LJ R4-67F. gnx-157323
KRISTL d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, dovolilnico, št. 364 z dne 15.6.2004,
za vozilo z reg. št. LJ U3-43D/M7-83LJ.
gnf-157516
Lah Miro, Sobetinci 21, Markovci, potrdilo za varno delo z traktorjem št. 22 - 1/85,
Srednješolski center Ptuj. m-879
Ledinšek Mitja, Bunčani 18, Veržej, delovno knjižico. gnl-157485
Leskošek Matej, Poklukarjeva ulica 23,
Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 41101,
serija A 0279108, izdana na ime Delišlič
Matej. gnh-157514
Ljubijankić Almir, Preglov trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-157343
Lorger Simon, Babna Brda 4, Sveti Štefan, delovno knjižico. gnn-157133
Lukić Milica, Dražgonska ulica 7, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41970087, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnq-157655
Lunežnik Peter, Prešernova 9, Oplotnica,
študentsko izkaznico, št. 31678, Univerzi v
Lj. Fakulteta za pravo. m-864
Nikolič Ljubo, Strma pot 9, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnh-157489
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Ogizek Matej, Trška cesta 1, Podčetrtek,
delovno knjižico. gnn-157333
Omerzel Ana, Klunova 14, Ljubljana,
vozno karto, št. 1192 - 100% popust, izdal
LPP. gnb-157020
Ovčar Bruno, Raičeva 4, Ptuj, delovno
knjižico. gnk-157486
Papič Mojca, Tugomirjeva 74, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20980187, Pravni
fakulteti v Ljubljani. gnd-157518
Pavlovič Breda, Gubčeva 9, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 01096705, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnz-157346
Porenta Nataša, Papirniški trg 11, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-157669
Pregelj Štefan, Beblerjeva 33, Vipava, izkaz o učnem uspehu Osnovne šole Danila
Lokarja Ajdovščina. gng-157040
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Stević Mirjana, Šalka vas 103, Kočevje, delovno knjižico, reg. št. 234101.
gnc-157019
Šijerkić Mustafa, Hladilniška 28, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-157009
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, hrvaške dovolilnice št. 0003591
za kamionske prevoze pod oznako 119/11
za leto 2004. gny-157022
TRADEŠPED
ŠUSTER&ŠUSTER
d.o.o., Vodruž 8/c, Šentjur, izvod licence ter izvod licence skupnosti št.
GE000375/00435, izdano 16.12.2002 in
19.12.2003 za vpzilo VOLVO, reg. št. CE
U0-474. gnf-157141
Trunk Darko, Šercerjevih brigad 22, Maribor, delovno knjižicoP. m-875
Ukota Igor, Gregorčičeva ulica 11, Izola
- Isola, potrdilo o usposobljenosti za vo-

ditelja čolna, št. 02/13-2752/01,VČ-5219.
gnh-157739
Vodlan Braco, Vodovodna 9, Velenje,
9 delnic, št. 015246, 015247, 015248,
015249, 015250, 015251, 015252, 015253
in 015254. gns-157678
Volčič Mitja Viktor, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-157066
Vravnik Vesna, Partizanska 18/a, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
01097229, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gne-157067
Vuk Ksenija, Kamenškova 40/a, Maribor,
delovno knjižico. m-880
Zaletelj Alojzij s.p., Podbukovje 37,
Krka, evropsko licenco za vozilo reg. št. LJ
B0-50V. gnv-157179
Zavrl Matej, Šutna 105, Kranj, študentsko izkaznico, št. 20970295. gny-157697
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.S
ZJN-13.G
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za natečaj
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
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Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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